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Conclusies op hoofdlijnen 

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft regionale kantorenprognoses opgesteld voor 
de RRO regio’s in Noord-Brabant. Vertegenwoordigers van de regio’s zijn hier middels een 
klankbordgroep bij betrokken geweest. Het onderzoek naar de verwachte ontwikkelingen in de 
kantorenvoorraad in Midden-Brabant laat zien dat op langere termijn het aantal kantoorbanen 
en de ruimtevraag nog maar zeer bescheiden zullen toenemen.  
 
Kwaliteitsvraag bepaalt nieuwbouwopgave  
Er blijft ook in de toekomst behoefte aan uitbreiding van de kantorenvoorraad, maar aanzienlijk 
minder dan in het verleden. De nieuwbouwopgave zal in toenemende mate voortkomen uit een 
kwaliteitsvraag. Bestaande gebouwen verouderen en raken voor gebruik ongeschikt. Dit leidt tot 
een nieuwbouwbehoefte, aangezien er altijd een kwaliteitsvraag is naar moderne kantoren. 
Deze moderne kantoren sluiten beter aan bij de veranderende eisen rond bijvoorbeeld 
bereikbaarheid, functionaliteit en duurzaamheid.  
 
Overaanbod op monofunctionele locaties drukt vraag naar multifunctionele locaties 
Bovendien is sprake van een verschuiving van de vraag van formele (monofunctionele) 
kantoorlocaties naar meer (multifunctionele) centrale locaties. Op formele locaties is hierdoor 
sprake van blijvend overaanbod. Dit zal, zo blijkt ook in de praktijk, een prijsdrukkend effect 
hebben op de markt en weer vraag wegtrekken of weghouden van centrale locaties.  
 
Ondanks marktwerking leegstand 
De marktwerking voorkomt echter niet dat op langere termijn de slechtere formele locaties 
leegstand zullen kennen. De toenemende veroudering van de kantorenvoorraad zal de 
leegstandsrisico’s zelfs verder vergroten, zeker op locaties die niet voor herontwikkeling in 
aanmerking komen.  
 
Deze verwachte marktontwikkeling gaat uit van ‘business as usual’. Dat betekent dat in de 
prognose uit wordt gegaan van ‘normale’ marktkrachten en dat het kantorenbeleid niet 
verandert. 
 
Beleid staat voor afwegingen 
De opgave die uit het onderzoek naar voren komt is tweeledig: (1) het faciliteren van de 
kwaliteitsvraag en (2) de vraag hoe met leegstand wordt omgegaan. Beide vraagstukken staan 
niet los van elkaar. Een keuze voor een strikte ruimtelijke ordening met een focus op het 
(her)gebruik van bestaande locaties leidt tot meer transformaties en herontwikkeling en 
tegelijkertijd minder leegstand. Maar als dat samengaat met het rantsoeneren van de 
kwaliteitsvraag op minder geschikte locaties, staan deze baten tegenover een verslechtering 
van het vestigingsklimaat. Deze beleidsafwegingen rond ruimte en economie zijn urgenter dan 
in het verleden nu marktgroei niet vanzelfsprekend meer is en leegstandsrisico’s groter 
worden.  
 
Waar voorheen het toevoegen van voldoende nieuwbouw in de beleidsopgave centraal stond, 
zal het in de toekomst vooral gaan om het kunnen bieden van een kwalitatief goed aanbod bij 
gezonde marktverhoudingen. Het wordt steeds belangrijker om te sturen op ontwikkelingen 
binnen de voorraad, zoals leegstand, transformaties, sloop en (ver)nieuwbouw en regionale 
afspraken zo mogelijk in dit perspectief te plaatsen. 
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Prognoses zijn bouwsteen voor afspraken 
De voorliggende prognoses voor de RRO regio’s zijn te zien als een bouwsteen voor de afspraken 
die deze regio’s in Noord-Brabant gaan maken. De afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking 
hebben op het afstemmen van ontwikkelprogramma’s om ongewenste concurrentie te 
voorkomen en versnippering en verschraling van de kantorenmarkt tegen te gaan. In het geval 
van lastige herstructureringsopgaven of locaties waar stevige publieke investeringen in het 
geding zijn (infra), kan de samenwerking mogelijk verder strekken dan het beperken van 
ongewenste concurrentie, zoals verevening. De RRO regio’s zijn echter niet noodzakelijk het 
juiste schaalniveau om deze afspraken te maken. Gemeenten binnen de regio zijn beperkt 
elkaars concurrenten op de kantorenmarkt. De concurrentie is voor de stedelijke gebieden 
eerder regio overstijgend. De toegevoegde waarde van de voorliggende prognoses in RRO 
verband bestaat met name uit het gedeelde beeld dat wordt geboden op het marktperspectief 
en de opgave die daarbij hoort. 
 
Navolgend de belangrijkste onderzoeksresultaten.  
 
Bescheiden groei van de kantorenvraag in Midden-Brabant 

Een belangrijke factor in de verwachte ontwikkeling op de kantorenmarkt is de 
werkgelegenheidsontwikkeling. In lijn met de verwachte demografische ontwikkeling, is de 
verwachting dat provinciebreed de werkgelegenheid niet veel meer zal groeien. Dit beeld is 
landelijk gezien overal hetzelfde, met uitzondering van de sterke stedelijke gebieden in de 
Randstad. In enkele regio’s zal sprake zijn van krimp. In Midden-Brabant is sprake van een 
bescheiden werkgelegenheidsgroei. Dit vertaalt zich ook in een bescheiden toename van het 
aantal kantoorbanen in 2020 en 2040.  
 
Kantoorgebruik aan verandering onderhevig 
De vraag is vervolgens op welke wijze de kantoorhoudende werkgelegenheid zich vertaalt in de 
ruimtevraag. Het kantoorgebruik is aan verandering onderhevig. Kantoorgebouwen worden 
anders gebruikt dan in het verleden en deze verandering zal zich richting de toekomst 
doorzetten: 
• De groei van het aantal zzp'ers zet waarschijnlijk door, gedreven door een doorzettende 

flexibilisering van de arbeidsmarkt en het gemiddeld genomen verouderen van de 
beroepsbevolking.  

• Innovaties en automatisering maken een andere invulling van werkzaamheden mogelijk.  
• Mensen kunnen steeds makkelijker vanuit huis of onderweg werken.  
• Ook kunnen werkplekken efficiënter worden ingericht. Archieven worden steeds meer 

gedigitaliseerd en het delen van werkplekken kent weinig praktische belemmeringen meer.  
• De voorkeuren van kantoorgebruikers (werkgevers en werknemers) veranderen.  
• Duurzaamheid en de multifunctionaliteit van een kantoorgebouw worden belangrijker.  
• Een efficiënter gebruik van werkplekken gaat samen met het kunnen bieden van 

vergaderruimte of andere ontmoetingsplekken.  
• In een krappere arbeidsmarkt gaan de voorkeuren van werknemers zwaarder wegen, zoals 

een goede bereikbaarheid (OV/auto) of voorzieningen.  
 
Veranderende gebruikersvoorkeuren werken door in ruimtevraag 
Genoemde trends in het kantoorgebruik hebben een ruimtelijke uitwerking: 
 
a. Het type kantoor verandert (duurzaam, ontmoetingsplek, multifunctioneel, multi-tenant) 
b. Het gebruik van meters per werknemer/werkplek verandert 
c. De voorkeuren van gebruikers voor type locaties veranderen  
 
Voor het opstellen van de prognoses is het van belang de trends in het kantoorgebruik te 
begrijpen. De historische ontwikkeling van het daadwerkelijke ruimtegebruik biedt daarvoor 
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houvast. Het huidige kantoorgebruik ziet er al heel anders uit dan 20-25 jaar geleden. De 
invloed van de beschreven trends wordt geleidelijk groter. Een tweede houvast komt vanuit de 
gehouden bijeenkomsten met regiovertegenwoordigers en experts waar actuele en verwachte 
trends zijn besproken.  
 
Omgaan met de veranderingen in kantoorgebruik 
Uit het onderzoek komt naar voren dat centrale kantoorlocaties beter aansluiten bij de vraag 
dan formele werklocaties (kantorenparken/bedrijventerreinen). Met deze trend houden we in 
onze raming rekening.  
 
Voorts is het gemiddelde ruimtegebruik van kantoorwerknemers tussen 1996 en 2010 met 10% 
afgenomen. De afgelopen jaren blijft het ruimtegebruik echter gelijk. Dit is minder opmerkelijk 
dan het lijkt, vanwege het crisiseffect. De werkgelegenheid bij kantoororganisaties krimpt. Bij 
krimpende organisaties zal het ruimtegebruik gemiddeld toenemen, wanneer de organisaties 
anticiperen op een weer groeiende werkgelegenheidsbehoefte of hun huisvesting daar niet op 
aan (kunnen) passen. De onderliggende trend verandert daar echter niet door. Aangenomen 
wordt daarom dat de ruimtevraag tussen 2010 en 2020 autonoom met nog eens 10% afneemt.  
 
Rekening houden met marktwerking 
Het is gangbaar om binnen de prognoses voor de kantorenmarkt een onderscheid te maken 
naar ramingen van de uitbreidingsvraag en een vervangingsvraag. Bestaande prognoses roepen 
echter vragen op doordat hierin weinig tot geen marktsegmenten onderscheiden worden en 
marktwerking buiten beschouwing blijft. Er wordt beperkt rekening gehouden met dynamiek 
binnen de voorraad. 
 
Daarom heeft het EIB een meer geavanceerd model ontwikkeld. Dit model gaat uit van 
marktwerking. Hierin worden voor het eerst vraag en aanbod met elkaar geconfronteerd, 
waarbij rekening wordt gehouden met de heterogeniteit van de kantorenmarkt en 
prijsmechanismen. De huurprijzen zijn bijvoorbeeld sterk gedaald sinds 2010. Dit zal middels 
de prijselasticiteit leiden tot (bescheiden) extra vraag naar kantoren. Bestaande gebruikers 
zullen wat extra ruimte in gebruik nemen en nieuwe gebruikers treden toe op de markt 
(ZZP’ers). In onderstaand kader wordt verder toegelicht op welke wijze de vervangingsvraag en 
uitbreidingsvraag in dit onderzoek zijn geraamd.  
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Marktwerking van invloed op uitbreidingsvraag en vervangingsvraag 

Het is gangbaar om binnen de prognoses voor de kantorenmarkt een onderscheid te maken 
naar ramingen van de uitbreidingsvraag en een vervangingsvraag. De uitbreidingsvraag en 
vervangingsvraag staan in dit onderzoek samen voor de kwaliteitsvraag in de markt, oftewel 
de vraag naar (ver)nieuw(d)e kantoren. De vervangingsvraag volgt daarbij min of meer 
rechtstreeks uit de verwachte veroudering van de kantorenvoorraad.  
 
De uitbreidingsvraag is in dit onderzoek gebaseerd op een nieuwe methodiek. De 
vraaganalyse start, net als de ‘oude’ methodieken, met een raming van de ruimtevraag. Dit is 
de methode die het CPB destijds ook hanteerde in de verschenen Bedrijfslocatiemonitors (zie 
figuur).  
 
Het EIB (2011) heeft de methode echter uitgebreid om enerzijds rekening te kunnen houden 
met het ruime overaanbod op de kantorenmarkt en de marktkrachten die dat losmaakt. Het 
overaanbod zorgt voor prijsdaling waardoor bestaande gebruikers wat meer kantoorruimte in 
gebruik nemen en nieuwe gebruikers tot de markt toetreden (denk aan ZZP’ers). De 
ruimtevraag is prijselastisch. Anderzijds houdt de raming van enkel de ruimtevraag geen 
rekening met het feit dat de kantorenmarkt uit verschillende segmenten bestaat. 

 

 
Onderzoeksresultaten: tot 2020 nog enige uitbreidingsvraag 

De verwachte ontwikkeling van de kantorenvraag en de nu ruime marktverhoudingen leiden er 
toe dat de kantorenvoorraad niet veel meer zal toenemen. De kantorenvoorraad neemt in 
Midden-Brabant toe van 627.000 naar 662.000 m2 in 2020. Dit betekent een uitbreidingsvraag van 
35.000 m2. De belangrijkste drijver is de verwachte marktreactie. Huurprijzen staan sinds 2010 
fors onder druk. Door de lagere prijzen nemen bestaande gebruikers extra ruimte in gebruik en 
treden nieuwe gebruikers toe. De ruimtevraag is enigszins prijselastisch.1 De kantoorruimte in 
gebruik groeit hierdoor tussen 2010 en 2020 naar verwachting met 66.000 m2. Dit gaat in 
specifieke marktsegmenten samen met een uitbreidingsvraag en een naar verwachting 
teruglopende leegstand.  
 

 

1 Op basis van theorie en empirie is rekening gehouden met een prijselasticiteit van 0,2. Dat wil zeggen, een prijsdaling van 
10% leidt tot 2% extra vraag. Uit een recente analyse samen met Vastgoedmarkt blijkt dat de prijzen van huurtransacties 
gedurende de crisis met ruim 30% zijn gedaald. Dit zal zich dan (op termijn) vertalen in 6% meer ruimtevraag op de 
kantorenmarkt. 

Voor specifieke 
gebruikersgroepen, en dus 
marktsegmenten, is nog sprake 
van groei (diensten, ICT). Mede 
hierdoor verschillen de 
marktverhoudingen per 
segment. Een groei van de vraag 
op zogenaamde centrale locaties 
is dus een uitbreidingsvraag. En 
deze gaat in de toekomst naar 
verwachting samen met krimp 
op de slechtere ‘formele’ 
kantoorlocaties. Nieuwbouw en 
leegstand zullen in de 
kantorenmarkt naast elkaar 
blijven bestaan. 
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De vervangingsvraag volgt uit de verwachte veroudering van de voorraad. Kantoren verouderen 
en raken voor gebruik ongeschikt. Deze kantoren zullen, wanneer daar nog wel een vraag 
tegenover staat, vervangen moeten worden. In 2020 zal de veroudering (weergegeven als 
incourante voorraad) betrekking hebben op naar verwachting 6.000 m2 kantoorruimte. De 
uitbreidingsvraag en vervangingsvraag komen in de tabel terug als kwaliteitsvraag.  
 
 
Tabel 1.1 Uitkomsten ramingen, Midden-Brabant, 2010, 2020, 2040 (1.000 m2 vvo) 

 
 2010 2020 20401 

Kantorenvoorraad, in dat jaar  627   662   717  

Kantoorruimte in gebruik  564   630   655  

Kwaliteitsvraag vanaf 2010  -   41   166  

    

Leegstand, in dat jaar 63 (10%) 38 (6%) 137 (19%) 

- waarvan frictie aanbod 31 (5%) 32 (5%) 36 (5%) 

- waarvan courant overaanbod 32 (5%) 0 (0%) 25 (4%) 

- waarvan incourante voorraad2  0 (0%) 6 (1%) 76 (11%) 

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen 
worden. De ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010. 

2 Het gaat om incourant geworden vastgoed. 

Bron: EIB 

 
 
Na 2020 toenemende vervangingsvraag en hogere leegstandsrisico’s  
Na 2020 verandert de ruimtevraag niet veel meer. De kantoorruimte in gebruik neemt met 
25.000 m2 toe tot 655.000 m2. De kantorenvoorraad neemt in deze ‘business as usual’ raming 
sterker toe dan de ruimtevraag. In 2040 is de kantorenvoorraad op 717.000 m2 geraamd. De 
uitbreidingsvraag bedraagt 55.000 m2. Deze uitbreidingsbehoefte komt in deze periode vooral 
voort uit een verschuiving van de vraag. Op centrale en formele locaties is behoefte aan 
uitbreiding van het ‘A segment’, terwijl op de formele ‘B’ locaties leegstand ontstaat.  
 
Na 2020 loopt de vervangingsvraag op door een oplopende veroudering van de nu nog relatief 
jonge voorraad. De verwachte veroudering van de voorraad komt tot 2040 op 76.000 m2. De 
kwaliteitsvraag komt hierdoor op samen 166.000 m2 over de hele periode 2010-2040. De 
samenhang tussen de gebruikte begrippen in het onderzoek is na deze samenvatting in een 
kader toegelicht. 
 
Geen raming van behoefte aan nieuwe kantoorlocaties 
Het faciliteren van de geraamde kwaliteitsvraag gaat niet noodzakelijk samen met het 
ontwikkelen van nieuwe kantoorlocaties. In tegenstelling tot het verleden zal zeker op de 
langere termijn sprake zijn van bestaande locaties met technisch verouderde gebouwen. Deze 
verwachte veroudering van de gebouwenvoorraad biedt kansen. De verouderde gebouwen zijn 
bedrijfseconomisch vaak afgeschreven en de locaties hebben vergeleken met nieuwe locaties 
het voordeel dat investeringen in bijvoorbeeld ontsluiting en voorzieningen in mindere mate 
noodzakelijk zijn.  
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Dit verschil met het verleden hangt samen met de verwachting dat de meeste ruimtemarkten 
in de regio door de afvlakkende demografische en werkgelegenheidsontwikkeling beduidend 
minder groei of zelfs krimp zullen kennen. Tegelijkertijd zal een groot deel van de 
gebouwenvoorraad voor gebruik ongeschikt raken. De gebouwenvoorraad is nu nog relatief jong 
(van na de tweede wereldoorlog) of monumentaal (vooroorlogs). Meer dan in het verleden gaan 
er in de toekomst locaties met verouderd vastgoed ontstaan. Dit kan worden gezien als een 
soort ‘verborgen plancapaciteit’. De kwaliteitsvraag naar kantoren kan dan worden ingevuld 
door grondige renovaties van bestaande gebouwen of sloop gevolgd door nieuwbouw. Deels zal 
dit afhangen van de mate waarin deze locaties aansluiten bij de vraag, deels wordt de keuze 
tussen bestaande of nieuwe locaties bepaald door beleid.  
 
Interpretatie van de uitkomsten 
Tenslotte moeten ten behoeve van de interpretatie van de uitkomsten nog de volgende 
opmerkingen worden gemaakt:  
 
• De ramingen zijn afgeleid van de kantorenprognoses die voor het ministerie van I&M in 

2012 zijn opgesteld. De raming van de werkgelegenheid is voorts geactualiseerd en in de 
kantorenprognose betrokken. Daarnaast zijn marktontwikkelingen na 2012 niet in de 
raming betrokken.  

 
• De realisaties wijken af van wat er in 2012 werd verwacht. Dit geldt de verwachte 

marktontwikkeling. Door de voortdurende crisis is het verwachte herstel van de vraag 
vooralsnog uitgebleven. Hoewel de leegstand niet verder meer lijkt op te lopen en in 
sommige regio’s zelfs afneemt, is het minder waarschijnlijk geworden dat in 2020 alweer 
sprake zal zijn van marktevenwicht. Dit strookt niet met hetgeen er in 2012 is 
verondersteld.  

 
• Hoewel de vraagontwikkeling lager is dan verwacht, overtreffen de snel opgelopen 

transformaties en onttrekkingen juist de verwachtingen. Dit gaat samen met forse 
prijsdalingen. Landelijk gezien blijken de transactiehuren na het inzetten van de crisis met 
ruim 30% te zijn gedaald. De aanbodzijde past zich sneller aan dan verwacht. De hoger dan 
verwachte transformaties en/of sloop betekenen dat de raming ‘incourante voorraad’ een 
onderschatting is. Wanneer de voorraad sneller krimpt dan verwacht en de vraag gelijk 
blijft, zal de kwaliteitsvraag hoger uitkomen. In andere woorden is een integrale benadering 
noodzakelijk waarin nieuwbouw, voorraad en onttrekkingen in samenhang beschouwd 
worden. 
 

• De feitelijke ontwikkelingen van vraag en aanbod plaatsen de ramingen in perspectief. Het 
onderschrijft het belang om de marktontwikkeling goed te monitoren. De gevolgen van een 
afwijkende marktontwikkeling op de ramingen (en van daaruit op mogelijke regionale 
afspraken) is daarom in verschillende gevoeligheidsanalyses nog verder verkend. Zo is 
doorgerekend wat de gevolgen voor de markt zijn wanneer de vraagontwikkeling verder 
tegen- of juist meevalt. Aan de aanbodzijde is verkend wat het betekent wanneer 
kantoorgebouwen sneller verouderen dan verwacht en de incourante voorraad sneller 
oploopt.  
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Kantorenmarkt: begrippen en samenhang 

De voorraad kantoren omvat alle courante kantoren, zowel de kantoren die in gebruik zijn 
als de kantoren die leeg staan. Zie onderstaand figuur. 
 

 
 
Een deel van de voorraad kantoren is niet in gebruik: leegstand. De leegstand bestaat uit (1) 
een frictieleegstand en (2) overige courante voorraad: overaanbod. Frictieleegstand is de 
leegstand die wenselijk is in een voorraadmarkt om goed te kunnen functioneren. In 
sommige deelmarkten zoals kantoren en winkels is sprake van een overaanbod.  
 
De leegstand bestaat verder uit gebouwen die verouderd zijn en zonder grote investering niet 
meer te gebruiken zijn (denk aan oude melkfabrieken). De gebouwen zijn incourant. In veel 
gevallen zijn incourante, verouderde gebouwen na een (lange) levensduur zonder significante 
investeringen niet meer geschikt voor gebruik. Verouderde gebouwen rekenen we niet meer 
tot de courante voorraad. Met incourante gebouwen gebeurt: (1) een pand wordt vervangen 
of herbestemd, of (2) een pand wordt niet vervangen (het blijft zonder ingrijpen 
waarschijnlijk leeg achter). Door de afhankelijkheid van specifieke vraag op betreffende 
locatie, lokale en regionale omstandigheden en beleid is de verhouding tussen deze twee 
situaties vooraf niet goed te bepalen.  
 
Veroudering leidt tot een krimpende courante voorraad en bij een gelijkblijvende 
ruimtebehoefte dus tot een vervangingsvraag. Een groeiende ruimtebehoefte (in een 
segment) leidt tot een uitbreidingsvraag. De vervangings- en uitbreidingsvraag vormen 
samen de kwaliteitsvraag in de markt. 
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1 Inleiding 

Op verzoek van de provincie Noord-Brabant heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 
de toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod in de regionale kantorenmarkten van 
Noord-Brabant onderzocht. Het onderzoek is een verdieping van de regionale 
marktverkenningen die het EIB in 2012 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu heeft gepubliceerd in het kader van het Actieprogramma Kantorenleegstand. In deze 
rapportage worden de resultaten voor Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) gebied Midden-
Brabant gepresenteerd.  
 
Het voor I&M gepubliceerde onderzoek is leidend in de uitwerking voor Midden-Brabant. Dat 
betekent dat dezelfde uitgangspunten en methodiek zijn gehanteerd. Op drie punten is het 
onderzoek aangepast.  
 
1 In het onderzoek voor I&M is de provincie Noord-Brabant opgedeeld in twee grote regio’s. In 

dit vervolgonderzoek wordt een nader regionaal onderscheid gemaakt, op de schaal van de 
vier RRO-gebieden in Noord-Brabant (West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en 
Zuidoost-Brabant).  
 

2 Een aanvulling op het onderzoek betreft een analyse van de marktomvang en -dynamiek 
voor kleinere kantoorpanden (250-500 m2). Dit marktsegment is in eerdere studies van het 
EIB niet onderzocht.  
 

3 Het verwerken van actuele werkgelegenheidsprognoses. Het EIB heeft ten behoeve van de 
regionale prognoses voor kantoren en bedrijventerreinen een werkgelegenheidsraming 
opgesteld. Hierin zijn ten opzichte van het onderzoek uit 2012 actuele inzichten verwerkt 
omtrent bijvoorbeeld participatie van oudere werknemers en werkloosheidsontwikkeling.  

 
In het project is samengewerkt met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de RRO 
gebieden en de provincie. In verschillende bijeenkomsten heeft afstemming plaatsgevonden 
over de uitgangspunten, methodiek en interpretatie van de uitkomsten. De resultaten zijn 
getoetst in een expertsessie. Voorliggend onderzoek kan hiermee als een van de mogelijke 
bouwstenen worden gezien in de afstemming van het regionale kantorenbeleid gericht op een 
evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt.  
 
Leeswijzer 
Het rapport start in hoofdstuk 2 met een beschrijving van de regionale kantorenmarkt. De 
beschrijving gaat met name in op de gebruikte definities en andere uitgangspunten, conform 
het genoemde eerdere onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt de werkgelegenheidsprognose 
besproken met de vertaling daarvan naar de verwachte vraag naar kantoorruimte. Hoofdstuk 4 
vertaalt de prognose van deze ruimtevraag naar de verwachte ontwikkelingen in de 
kantorenvoorraad. In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met enkele gevoeligheidsanalyses. 
Voorgaand aan deze inleiding zijn de conclusies gepresenteerd.  
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2 Uitgangspunten vraag en aanbod 

Het uitgevoerde onderzoek naar de kantorenmarkt is vernieuwend, in de zin dat de analyses 
uitgaan van verwachte ontwikkelingen in de hele kantorenvoorraad en daarbinnen vraag en 
aanbod met elkaar confronteren. De vraag naar kantoorruimte is in dit onderzoek gedefinieerd 
als alle kantoorhoudende werkgelegenheid vermenigvuldigd met het gemiddelde ruimtegebruik 
per kantoorbaan. Het aanbod aan kantoorruimte wordt gezien als de totale kantorenvoorraad, 
inclusief de leegstand. Dit aanbod verandert in de loop van de tijd omdat enerzijds nieuwe 
kantoren aan de voorraad worden toegevoegd en anderzijds kantoren worden onttrokken 
middels sloop of herbestemming. Deze ontwikkelingen in de voorraad zijn het gevolg van 
marktwerking.  
 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en statistische basis van het onderzoek beschreven. 
De uitgangspunten worden toegelicht aan de hand van de beschikbare marktinformatie uit ons 
onderzoek van twee jaar geleden. De gepresenteerde marktinformatie dient dan ook niet als 
een actuele marktbeschrijving, maar als toelichting op gehanteerde uitgangspunten. Het 
actualiseren van de gebruikte data valt buiten de kaders van dit onderzoek, waarin de focus ligt 
op de verwachtingen voor de jaren 2020 en 2040. Zoals in navolgende hoofdstukken aan de orde 
zal komen, is het ‘oude’ onderzoek wel op recente ontwikkelingen in de kantorenvraag 
geactualiseerd.  
 

 Vraag naar kantoren 2.1

In de kantorenmarkt lopen verschillende definities van de vraag naar kantoren door elkaar 
heen. De kantorenmarkt is het werkterrein van uiteenlopende organisaties met een 
uiteenlopende focus, achtergrond en werkgebied, waarbij iedere organisatie een eigen visie op 
de kantorenvraag heeft. De definitie van de vraag in dit rapport betreft de kantoorruimte die in 
gebruik is. Daarmee wordt bedoeld de hele kantorenvoorraad met een correctie voor de 
leegstand.  
 
Kantorenvoorraad BAG en Bak 
Voor dit onderzoek zijn twee statistische registraties van de kantorenvoorraad met elkaar 
vergeleken. Dat zijn de Basisadministratie Gebouwen en Adressen (BAG) en de particuliere 
kantorenvoorraadstatistiek van Rudolf Bak. De BAG is in 2012 vrijgegeven. Het is een 
basisregistratie die door gemeenten wordt gevuld en wordt beheerd door het Kadaster. De 
database bestaat uit een adressenbestand met gebouwkenmerken als bouwjaar, metrage en 
gebouwfunctie. De gebouwfunctie is gebaseerd op de verleende bouwvergunning waarbij één 
van de functies “kantoor” is.  
 
De andere database van de kantorenvoorraad is van particulier Rudolf Bak. Deze 
voorraadregistratie bestaat uit een adressenbestand met kantoorgebouwen waar ook 
gebouwkenmerken als bouwjaren en metrages gegeven zijn. In navolgende tabel staan de 
kantorenvoorraden in de provincie Noord-Brabant volgens BAG en Bak naast elkaar.  
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Tabel 2.1 Vergelijking van databases Rudolf Bak en BAG provincie Noord-Brabant 

 
 Rudolf Bak BAG 

aantal panden 2.051 4.499 
x 1.000 m2 5.282 9.054 

  

Bron: Rudolf Bak, BAG, EIB 

 
 
Het aantal kantoorpanden is volgens Rudolf Bak 2.051. De BAG bevat bijna tweeëneenhalf keer 
zoveel kantoorgebouwen, namelijk 4.499. Het verschil in metrage is minder groot. De 
kantorenvoorraad in de provincie Noord-Brabant bedraagt volgens de database van Rudolf 5,3 
miljoen m2 (vvo). Volgens de BAG is de voorraad met 9,1 miljoen m2 (gbo) minder dan twee keer 
zo groot.2 De BAG omvat kantoorgebouwen met een gemiddeld genomen kleinere omvang.  
 
In dit onderzoek wordt van de kantorenvoorraadstatistiek van Bak gebruik gemaakt. De 
definitie van kantoorgebouwen volgens Rudolf Bak sluiten beter aan bij de toepassing van dit 
onderzoek, zo is in overleg met de Klankbordgroep en provincie besloten. De kwaliteit van de 
BAG als gebouwenstatistiek is nog voor verbetering vatbaar. Wat als kantoorgebouwen staat 
geregistreerd in de BAG, sluit niet altijd aan bij het referentiebeeld zoals dat gangbaar is in de 
praktijk van de vastgoedmarkt en de ruimtelijke ordening. Met andere woorden, niet ieder 
kantoor volgens de BAG wordt in de praktijk ook als kantoorgebouw gezien. Daarnaast is de 
kwaliteit van de registratie van de BAG voor verbetering vatbaar, waar het gaat om de 
vermelding van bouwjaren en vierkante meters. Per gemeenten bestaan daarin ook grote 
verschillen. Het draagvlak voor de kantorenstatistiek van Rudolf Bak blijkt in de praktijk 
vooralsnog groter.  
 
Geen raming kleine kantoorgebouwen 
Met de keuze voor de statistiek van Rudolf Bak vallen kantoorgebouwen die kleiner zijn dan 500 
m2 buiten het onderzoek. Dit zijn kantoorgebouwen die Rudolf Bak niet registreert. Gezien de 
toepassing van het uitgevoerde onderzoek is dat geen groot bezwaar. Het onderzoek is namelijk 
bedoeld als bouwsteen om te komen tot regionale afspraken. Gebruikers van kleine 
kantoorgebouwen zijn echter veelal lokaal georiënteerd. Deze deelmarkten beïnvloeden elkaar 
buiten de gemeentegrens niet, waardoor regionale afstemming niet zinvol is. Hoewel dit niet 
nader is onderzocht, is de veronderstelling dat het marktperspectief en bijbehorende opgaven 
in termen van de verwachte vraagontwikkeling en de veroudering van de bestaande voorraad in 
dit marktsegment overigens niet veel afwijkt van de in dit onderzoek opgestelde prognoses.  
 
Voor een verdere duiding van de verschillen tussen de databases van BAG en Bak met een 
uitsplitsing van de voorraden naar RRO gebieden, zie navolgend kader. 
  

 

2 De maatstaven voor vloeroppervlakte verschillen weliswaar van elkaar (verhuurbaar vloeroppervlak vvo en 
gebruiksoppervlak gbo) maar ontlopen elkaar relatief weinig. Het verschil met het bruto vloeroppervlakte (bvo) is groter: 
bvo = 1,16 x vvo 
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BAG kantorenvoorraad in verhouding tot Bak kantorenvoorraad 

Voor de gegevens van de kantorenvoorraad baseert het EIB zich op de data van 
kantorenstatisticus Rudolf Bak, per 31 december 2010. Bak registreert de kantorenvoorraad 
als gebouwen met meer dan 500 vierkante meter waarin kantooractiviteiten plaatsvinden. De 
registratie beperkt zich verder tot gemeenten in Nederland met minimaal 10.000 vierkante 
meter kantoorruimte.  
 
Bij de analyse voor de provincie Noord-Brabant is een vergelijk gemaakt tussen de 
kantorenvoorraad van Bak en de kantorenvoorraad op basis van de basisregistraties adressen 
en gebouwen(BAG). Uit de BAG zijn alle gebouwen groter dan 250 vierkante meter 
meegenomen in de analyse. Van deze gebouwen is op basis van functieomschrijving bepaald 
of er kantooractiviteiten plaatsvinden. Het pand is als kantoor geregistreerd indien 70% van 
de metrage wordt gebruikt als kantoor. Als het pand voor meerdere functies wordt gebruikt, 
zijn de panden alleen geregistreerd als kantoorpand indien de kantoorfunctie meer dan 20% 
van de metrage bevat en tevens groter is dan 1.000 vierkante meter.  
 
Op basis van deze analyse kan een vergelijk tussen de voorraad op basis van BAG en op basis 
van Bak worden gemaakt. 
 
 Kantorenvoorraad Bak Kantorenvoorraad BAG 

 Aantal Volume  
(x 1.000 m2) 

Aantal Volume  
(x 1.000 m2) 

West- Brabant 543 1.151 1.159 1.910 
Midden-Brabant 253 627 646 1.251 
Noordoost-Brabant 542 1.391 1.577 3.485 
Zuidoost-Brabant 713 2.113 1.117 2.408 

Provincie Noord-Brabant 2.051 5.282 4.499 9.054 
 
De BAG kantorenvoorraad bestaat in totaal uit 4.499 kantorenpanden terwijl de 
kantorenvoorraad van Bak slechts 2.051 kantoren telt. Het verschil in volume bedraagt 3,8 
miljoen vierkante meter.  
 
Het verschil is slechts ten dele te verklaren. De begripsomschrijving van een kantoorpand is 
anders in Bak dan in de analyse van BAG. Hierdoor zijn er in BAG ook kantoorpanden 
meegenomen die kleiner zijn dan 500 vierkante meter. Dit zijn 1.255 kantoren met een 
volume van 457.000 vierkante meter. Bak houdt geen rekening met deze kantoorruimte.  
 
Tevens wordt in de kantorenvoorraad van BAG rekening gehouden met alle kantoorruimte in 
de provincie, ook de kantorenruimte in gemeenten met minder dan 10.000 vierkante meter 
kantoorruimte. Het verschil in kantorenvoorraad tussen Bak en BAG is voor de grote steden 
kleiner.  
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Kantorenvoorraad op bedrijventerreinen 
Ruim een derde van het metrage kantoren in Noord-Brabant staat op een IBIS werklocatie. Circa 
90% van deze kantoren op een IBIS werklocatie is in dit onderzoek gerelateerd aan een Formele 
locatie en 9% aan een Overige locatie. De ontwikkeling van het metrage op Formele locaties is 
daarmee in de plaats te stellen van een specifieke verwachting voor kantoren op IBIS 
werklocaties. Voor de definiëring van de type locaties wordt verwezen naar paragraaf 2.3 of de 
begrippenlijst in de bijlage. 
 

Overlap kantoren en bedrijventerreinen 

In een gelijktijdig uitgevoerd onderzoek is door bureau BUITEN de ruimtebehoefte voor (IBIS) 
bedrijventerrein geraamd voor de provincie Brabant. Omdat kantoren soms gevestigd zijn op 
een bedrijventerrein - bedrijventerreinen soms ook ruimte bieden aan kantoren, is met 
BUITEN nagegaan of er geen overlap bestaat tussen beide onderzoeken. De uitkomst daarvan 
is ja, er bestaat overlap.  
  
Het is echter niet nodig om daar in de ramingen rekening mee te houden. De 
bedrijventerreinenprognose raamt namelijk de behoefte aan netto ha bedrijventerreinen. De 
bedrijventerreinen raming doet daarmee geen uitspraak over het type vastgoed dat op de 
bedrijventerreinen wordt gerealiseerd. Voor een klein deel zullen dat kantoormeters zijn, 
zoals er nu ook kantoorvierkante meters op bedrijventerreinen te vinden zijn. 
 
Het EIB raamt de behoefte aan vierkante meters nieuwe kantoorruimte. De uitkomst van dit 
onderzoek is dat er ook in de toekomst een deel van de nieuwbouwvraag kantoren op (IBIS) 
bedrijventerreinen landt (vraag naar formele locaties). In beide ramingsonderzoeken is 
uitgegaan van historische inzichten en trends. De onderzoeken zijn daarmee consistent.  
  
In de toepassing en opvolging rond de prognoses is het aan te raden om de ontwikkeling van 
het kantoorgebruik op bedrijventerreinen te monitoren. Als er trendbreuken optreden, zal de 
prognose niet aansluiten bij realisaties. Bijvoorbeeld, op het moment dat er boven 
verwachting veel nieuwe kantoren op (IBIS) bedrijventerreinen worden ontwikkeld, zullen er 
meer nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld dienen te worden.  
  
In de interpretatie van de ramingen voor nieuwe kantoren is het voorts van belang om te 
realiseren dat de geraamde vierkante meters nieuwe kantoren niet per definitie samengaan 
met het uitgeven van nieuwe locaties. Voor een deel zal de nieuwbouw op bedrijventerreinen 
(of bestaande kantoorlocaties) worden gerealiseerd. Daar hoeven dus geen nieuwe 
kantoorlocaties voor uitgegeven te worden.  
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Beschikbaar aanbod als indicatie van de leegstand  
Een deel van de kantorenvoorraad is niet in gebruik en wordt daarom niet tot de kantorenvraag 
gerekend. Een goede registratie van de leegstand is echter niet beschikbaar. Als indicatie van de 
leegstand wordt vaak gekeken naar het door makelaars te koop of te huur aangeboden metrage 
kantoorruimte. Als dit beschikbare aanbod wordt afgezet tegen de kantorenvoorraad, komt dat 
landelijk momenteel overeen met een percentage van ongeveer 16% (bron DTZ Zadelhoff). DTZ 
verwacht dat op basis van de eigen portefeuille tussen 5 en 10% van het beschikbare aanbod 
echter niet leeg is. Deze kantoorruimte is nog in gebruik door organisaties die op het punt staan 
te verhuizen of het contract op te zeggen, waardoor het kantoor feitelijk niet leeg staat.  
 
Naast dat er panden zijn die wel als beschikbaar aanbod gelden maar niet leeg staan, geldt het 
omgekeerde ook. Er is leegstand in kantoorgebouwen die verder niet op de markt worden 
aangeboden. Dat kan zijn omdat het pand op het punt staat om in gebruik te worden genomen. 
Het kan zijn omdat er geen marktperspectief is en feitelijk overtollige kantoorruimte daarom 
niet te koop of te huur wordt aangeboden. De daadwerkelijke leegstand zal hierdoor weer wat 
hoger uitkomen, al is de omvang onbekend.3 In dit onderzoek is daarom het beschikbare 
aanbod als maatstaf voor de leegstand gebruikt.  
 
Ruimtevraag en kantoorbanen 
De kantorenvoorraad gecorrigeerd voor de leegstand geeft een idee van de huidige ruimtevraag. 
Een belangrijke parameter daarin is het aantal kantoorbanen. Het aantal kantoorbanen bepaalt 
samen met het gemiddeld kantoorruimtegebruik per kantoorbaan de ruimtevraag. In de 
analyse van het aantal kantoorbanen is aangesloten bij de werkgelegenheidsregistratie van 
LISA. LISA biedt op adresniveau onder meer informatie over type bedrijvigheid, economische 
achtergrond en het aantal werknemers. Het aantal kantoorbanen op zichzelf is echter niet 
bekend. Vandaar dat het aantal kantoorbanen via een tussenstap is berekend.  
 
De beide adressenbestanden Bak en LISA zijn gekoppeld. Door deze koppeling is van ongeveer 
40% van de kantorenvoorraad op adresniveau bekend hoeveel werknemers er in een specifiek 
kantoor werken, welke achtergrond deze werknemers hebben en welke gebouwkenmerken 
daar verder bij horen. De steekproef maakt het mogelijk om 
 
• Een verdeling van kantoorgebruikers te maken naar economische achtergrond zoals de 

sectoren industrie, handel, diensten, financieel en publiek 
• Het gemiddeld ruimtegebruik per kantoorbaan te berekenen (naar sector)  
 
Met het gemiddeld ruimtegebruik per kantoorbaan en het totale gebruik van kantoorruimte als 
bekend, is het aantal kantoorbanen terug te rekenen. Zo is voor Midden-Brabant de 
kantoorruimte in gebruik vastgesteld op 0,6 miljoen m2. Bij een gemiddeld ruimtegebruik per 
kantoorbaan van 21,4 m2 komt het totaal aantal kantoorbanen op afgerond 28.000. Op een totale 
werkgelegenheid van 159.000 in 2010, bedraagt het aandeel kantoorhoudende werkgelegenheid 
ongeveer 18%.4 De doorlopen stappen zijn gevisualiseerd in het volgende schema.  

 

3 Verschillende studies (onder meer Joëlle Lokhorst in 2013 of AOS Studley) gaan uit van een verborgen leegstand van 
richting 10%. Hierin is echter verondersteld dat een deel van de organisaties nu met overcapaciteit zit. Bij verhuizing zal 
het kantoorgebruik dan inkrimpen. Het is hierbij echter de vraag of de verhuizingen daadwerkelijk gaan plaatsvinden, er 
in de tussentijd geen werkgelegenheidsherstel optreedt en of de verwachte besparing op het kantoorgebruik ook wordt 
gerealiseerd.  

4 Dit is ogenschijnlijk een laag percentage kantoorhoudende werkgelegenheid. Deels heeft dit te maken met het relatief wat 
lagere aandeel van de dienstensector in deze regio. Een belangrijke oorzaak is echter ook de statistische basis. De definitie 
van kantoorruimte door Rudolf Bak is vrij strikt. Het aantal kantoorbanen ligt uitgaande van de kantorenvoorraad in de 
BAG (zie voorgaand) bijna twee keer zo hoog. 
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Figuur 2.1 Schematisch analyse kantoorbanen 

 

 
1/2 Deze kantoren betreft een steekproef, daar niet voor elk kantoor in gebruik op basis van LISA de 
gebruikers zijn gevonden. 

Bron: EIB 
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 Aanbodzijde kantorenmarkt 2.2

Net als in het geval van de vraag, vertalen de ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de 
kantorenmarkt zich in de kantorenvoorraad. De aanbodzijde beslaat de hele kantorenvoorraad 
inclusief de leegstand. De ontwikkeling van de kantorenvoorraad wordt bepaald door enerzijds 
de nieuwbouwproductie (en eventueel toevoegingen anderszins) en anderzijds de 
onttrekkingen. De onttrekkingen bestaan uit sloop en herbestemming (transformaties). Het 
saldo van toevoegingen en onttrekkingen bepaalt de jaarlijkse ontwikkeling van de 
kantorenvoorraad. Voor de provincie Noord-Brabant en de RRO gebieden staat ter illustratie de 
voorraadontwikkeling tussen 1990 en 2010 in navolgende tabel.  
 
 
Tabel 2.2 Voorraadontwikkeling Noord-Brabant 

 
 1990 2000 2010 

Totaal  3.223   4.477   5.282  
West  681   936   1.151  
Midden  389   546   627  
Noordoost  816   1.176   1.391  
Zuidoost  1.336   1.819   2.113  

Breda  431   566   683  
Den Bosch  572   859   964  
Eindhoven  977   1.249   1.460  
Helmond  125   174   169  
Tilburg  301   428   472  

Aandeel B5 75% 73% 71% 

 

Bron: Rudolf Bak, bewerking EIB 

 
 
De kantorenvoorraad is tussen 1990 en 2010 met ruim 2,0 miljoen m2 vvo toegenomen in de 
provincie Noord-Brabant. Omdat in de provincie Noord-Brabant gedurende deze periode in 
totaal 223.000 m2 kantoorruimte onttrokken is aan de voorraad, moet de nieuwbouwproductie 
in deze tijd 2,2 miljoen m2 bedragen hebben (bron Bak).  
 
Een groot deel van de kantorenvoorraad is geconcentreerd in de vijf grootste gemeenten (B5) in 
Noord-Brabant. De grootste gemeente is Eindhoven, waar bijna 1,5 miljoen m2 kantoorruimte 
staat. In de B5 staat in totaal 3,7 miljoen m2 kantoorruimte in 2010. Dit is 71% van de totale 
kantorenvoorraad in Noord-Brabant. Opmerkelijk is dat de kantorenvoorraad buiten de B5 
sneller is gegroeid, getuige het gedaalde aandeel van de B5 in de voorraad. Overigens kan hierbij 
sprake zijn van zogenaamde statistische groei. De dekking van het databestand van Rudolf Bak 
is steeds beter geworden, wat de toegenomen voorraad buiten de B5 deels ook kan verklaren.  
 
Veroudering en onttrekkingen  
In de verwachte ontwikkeling van de kantorenvoorraad wordt rekening gehouden met 
onttrekkingen van kantoren uit de voorraad. Deels heeft dat te maken met veroudering. 
Kantoren verouderen, verliezen langzaam aan kwaliteit en raken uiteindelijk voor gebruik 
ongeschikt (incourant). Als daar aanleiding voor is, worden de verouderde gebouwen gesloopt 
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om plaats te maken voor nieuwbouw. Afhankelijk van de vorm van de ingreep kan het hierbij 
ook gaan om een grondige renovatie. De locatie houdt niet noodzakelijk een kantoorfunctie. Het 
kan ook gaan om herbestemming. In het onderzoek wordt vanuit verschillende invalshoeken 
rekening gehouden met veroudering en onttrekkingen. 
 
• Economische veroudering. In het onderzoek wordt rekening gehouden met economische 

veroudering van kantoren. Economische veroudering wil zeggen dat kantoren geleidelijk 
aan waarde verliezen. Zoals later zal worden toegelicht, betekent dit in het onderzoek dat 
kantoren geleidelijk in een lager kwaliteitssegment terecht komen.  

 
• De technische veroudering staat voor de fysieke veroudering van het gebouw. Gebouwen 

verouderen en zijn op zeker moment technisch gezien ‘rijp voor de sloop’. In het onderzoek 
is er rekening mee gehouden dat gebouwen op zeker moment in aanmerking komen voor 
sloop. Deze technische veroudering is geraamd op basis van empirische sloopcijfers. Zowel 
de registraties van Bak en BAG geven een idee op welk moment een kantoor voor gebruik 
dusdanig ongeschikt is geworden, dat het wordt gesloopt. Gemiddeld genomen blijkt een 
kantoor rond 70 jaar te zijn wanneer het wordt gesloopt.  

 
• Herbestemming of transformaties. Het onderzoek houdt rekening met het herbestemmen 

of transformeren van kantoorgebouwen. Het overaanbod in de kantorenmarkt betekent dat 
eigenaren van lege kantoren en andere belanghebbenden steeds actiever naar een 
alternatieve invulling van de gebouwen zijn gaan kijken. Lege kantoren worden in 
toenemende mate getransformeerd in bijvoorbeeld hotels, appartementen of 
studentenwoningen, zonder dat het gebouw technisch ook daadwerkelijk is verouderd.  

 
Monitoren van onttrekkingen 
Het aantal onttrekkingen neemt momenteel toe. Het is aan te bevelen dat deze 
marktontwikkeling wordt gemonitord. Het gaat dan niet alleen om eenvoudig grip te houden op 
de voorraadontwikkeling, maar ook om op basis van deze snel toenemende informatie de 
veroudering en dynamiek rond transformaties beter te begrijpen.  
 
De technische veroudering is zoals gezegd gebaseerd op feitelijke registraties van gesloopte 
gebouwen uit het verleden. De vraag is in hoeverre de historische ontwikkeling representatief is 
voor het verleden. Dat kantoorgebouwen tot dusver op gemiddeld 70 jarige leeftijd zijn gesloopt, 
wil niet zeggen dat dit in de toekomst ook zal gebeuren. Enerzijds zullen er steeds meer 
gebouwen komen die een ‘sloopgerechtigde leeftijd’ bereiken. Veel van de gebouwen zijn vanaf 
de jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd en dit deel van de voorraad zal de komende 
decennia technisch verouderd raken. Tegelijkertijd neemt het perspectief vanuit de vraag af. 
Door de onderliggende afvlakkende demografische ontwikkeling zal in de meeste 
ruimtemarkten de uitbreidingsvraag beduidend lager uitvallen dan in het verleden. Het 
perspectief vanuit verouderde gebouwen verslechtert zowel binnen als buiten de 
kantorenmarkt, waardoor het niet vanzelfsprekend is dat gebouwen even snel als in het 
verleden worden gesloopt.  
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de aannames rond de veroudering, zie hoofdstuk 3.2 uit 
de eerder gepubliceerde Kantorenmonitor Noord-Brabant.  
 

 Confrontatie tussen vraag en aanbod 2.3

De kantorenmarkt is een heterogene markt. Vraag en aanbod ontmoeten elkaar in verschillende 
segmenten. Kantoorgebruikers (vraagzijde) verschillen sterk van economische achtergrond en 
huisvestingsvoorkeuren. Dit vertaalt zich in een diversiteit aan locaties waar de 
kantoorhoudende werkgelegenheid is gevestigd (aanbodzijde). De dynamiek en situatie op de 
kantorenmarkt is dan ook sterk locatiegebonden. In het onderzoek is daarom onderscheid 
gemaakt naar drie locatietypen: centrale, formele en overige locaties.  
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1. Op centrale locaties bevinden zich kantoren in de stadscentra en rond de centrale 

treinstations bij de binnenstad.  
2. Formele locaties omvatten de kantoorconcentraties op de echte werklocaties zoals 

kantorenwijken en bedrijventerreinen.  
3. De rest van de markt wordt gezien als overige locaties. Bij kantoren op overige locaties 

kan worden gedacht aan op zichzelf staande, verspreide kantoren in woonwijken of in 
een buitengebied. 

 
Over het algemeen bepalen formele locaties ongeveer 40% in een regionale markt. Centrale en 
overige locaties bepalen elk ongeveer de helft van de rest van de markt.  
 
Kwaliteitssegmenten 
Afgezien van verschillende locatietypen, kent de kantorenmarkt een verschillende kwaliteit van 
kantoorgebouwen. De kwaliteit van een kantoorgebouwen hangt af van de bouwtechnische 
kwaliteit (nieuwbouw) en de kwaliteit van de locatie. De kantoorgebouwen zijn op basis van 
historische prijsinformatie daarom ingedeeld naar een A segment (‘top van de markt’) en een B 
segment. De verhouding tussen de kwaliteitssegmenten A en B is 50:50 (zie tabel 2.3).  
 
 
Tabel 2.3 Segmentering van de markt (indicatieve %- verdeling) 

 
Locaties 
 

Kwaliteitsklassen 

 A (50%) B (50%) 

1. Centrale locaties (30%)   

2. Formele locaties (40%)   

3. Overige locaties (30%)   

 

Bron: EIB 

 
 
De segmentering is generiek en landelijk toe te passen en gebaseerd op locatiegegevens van 
Rudolf Bak en prijsinformatie van Vastgoedmarkt. Een algemene standaard voor een locatie 
indeling van de kantorenmarkt is er echter niet. In veel regio’s wordt een aangepaste 
segmentering gehanteerd. Ook in de verschillende RRO gebieden wordt met regiospecifieke 
segmentering van de markt gewerkt. Meestal zijn de segmenteringen vergelijkbaar. Als er al 
sprake is van een verschil, heeft dat vaak betrekking op een ander detailniveau of de benaming.  
 
Confrontatie tussen vraag en aanbod 
De opzet van het onderzoek is dat vraag en aanbod met elkaar worden geconfronteerd en dat 
daar de ramingen voor de ontwikkeling van de kantorenvoorraad uit volgen. De gepresenteerde 
uitgangspunten wat betreft vraag en aanbod worden navolgend nogmaals kort samengevat.  
 
• Het onderzoek kent drie locatietypen: centraal, overig en formeel. 
• Binnen de locatietypen wordt uitgegaan van twee kwaliteitssegmenten: A en B. In totaal 

kent de markt dus zes segmenten (twee kwaliteitsklassen en drie locatietype). Huurprijzen 
zijn leidend voor de segmentering naar kwaliteit.  
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• Aan de ene kant wordt de vraag bepaald door het aantal kantoorbanen en het gemiddeld 
ruimtegebruik per kantoorbaan. De vraag verdeelt zich afhankelijk van de voorkeuren van 
gebruikers over de verschillende marktsegmenten. De gebruikersvoorkeuren zijn onderzocht 
op basis van historisch vestigingsgedrag en verhuisanalyses (zie verder Kantorenmonitor 
Noord-Brabant). 

• Aan de andere kant bepaalt de aanbodzijde de ontwikkelingen in de voorraad, zoals 
nieuwbouw, transformaties en onttrekkingen.  

• In de voorraadontwikkeling speelt de economische en technische veroudering van 
kantoorgebouwen een rol. Elk jaar verschuift gemiddeld 3% van de voorraad een segment 
‘omlaag’, van A naar B. 

• Na een technische levensduur van (gemiddeld) 70 jaar verdwijnt een gebouw als incourante 
voorraad uit het B segment (‘sloop’). Het kantoor zal later in de ramingen worden 
gepresenteerd als incourante voorraad, maar heeft geen (directe) invloed meer op de 
marktverhoudingen.  

• Nieuwbouw wordt toegevoegd in het A segment. Transformaties kunnen in elk segment 
worden gerealiseerd (zie figuur 2.2). 

 
 
Figuur 2.2 Schematische weergave van confrontatie van vraag en aanbod, en dynamiek in 

de voorraad 

 

 
 

Bron: EIB 
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3 Verwachte ruimtevraag Midden-Brabant 

Dit hoofdstuk beschrijft de vraag naar kantoorruimte in RRO gebied Midden-Brabant (RRO staat 
voor Regionaal Ruimtelijk Overleg, zie bijlage A). De vraag naar kantoren volgt zoals in 
voorgaande hoofdstuk beschreven uit het aantal kantoorbanen vermenigvuldigd met het 
ruimtegebruik per kantoorbaan. De raming van de vraag naar kantoorruimte tot 2020 en 2040 
wordt ook vanuit deze basis opgebouwd. In eerste instantie is daarom een raming opgesteld 
van de totale werkgelegenheid in de provincie. Van deze algemene werkgelegenheidsraming 
naar sectoren wordt een raming van het aantal kantoorbanen afgeleid. Deze wordt vervolgens 
vermenigvuldigd met een verwachte ontwikkeling van het ruimtegebruik per kantoorbaan.  
 

 Werkgelegenheidsraming Midden-Brabant 3.1

Om tot een raming voor de kantoorhoudende werkgelegenheid te komen, heeft het EIB voor de 
provincie Noord-Brabant een werkgelegenheidsraming opgesteld. Deze 
werkgelegenheidsraming is naast voorliggende prognose kantoren ook gebruikt voor de 
tegelijkertijd opgestelde prognose bedrijventerreinen. 
 
De werkgelegenheidsraming hanteert als uitgangspunt de demografische prognose van de 
provincie. Een werkgelegenheidsraming met als vertrekpunt de verwachte ontwikkeling van de 
beroepsbevolking, is te zien als een raming vanuit het aanbod. Het belangrijke voordeel in dit 
geval is dat de consistentie tussen de prognose van de werkgelegenheid en de demografische 
prognoses van de provincie bewaard blijft. Het gebruikte ramingsmodel vertaalt vervolgens de 
demografische prognose op basis van verwachte participatiegraden, werkloosheidscijfers en 
regionale pendelstromen de raming van de beroepsbevolking naar een 
werkgelegenheidsraming. Bij de werkgelegenheidsraming wordt uitgegaan van het aantal 
personen met een hoofdbaan van minimaal 12 uur per week. 
 
 
Tabel 3.1 Werkgelegenheidsraming RRO gebieden Noord-Brabant, 2000-2040 

 
  2000 2010 2020 2030 2040 

West 257.992 282.895 292.956 284.522 277.187 

Midden 143.353 159.111 169.690 166.954 164.880 

Noordoost 263.286 276.609 274.828 266.848 261.783 

Zuidoost 310.597 341.487 358.179 348.008 341.493 

Totaal 975.228 1.060.102 1.095.652 1.066.331 1.045.344 

 

Bron: LISA, EIB 

 
 
De totale werkgelegenheid in de provincie Noord-Brabant bedraagt 1.060.102 in 2010 (tabel 3.1). 
De werkgelegenheid zal tot 2020 verder stijgen naar een niveau van bijna 1,1 miljoen. Richting 
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2030 zal er een neergaande trend worden ingezet mede vanwege een dalende beroepsbevolking 
die niet volledig wordt gecompenseerd door een hogere participatiegraad. 
 
Voor een verdere beschrijving van de werkgelegenheidsramingen, met een verdeling naar 
economische sectoren, zie bijlage B “Raming Werkgelegenheid Provincie Noord-Brabant”.  
 
Van werkgelegenheidsraming naar verwachte ruimtevraag 
De ruimtevraag op de kantorenmarkt is in dit onderzoek opgebouwd vanuit (verwachte) 
ontwikkelingen in demografie, werkgelegenheid, daarvan afgeleid het aantal kantoorbanen en 
het ruimtegebruik per kantoorbaan. Schematisch zijn de samenhangen weergegeven in figuur 
3.1. De stappen om van de algemene werkgelegenheidsontwikkeling naar een raming van de 
ruimtevraag te komen, komen in navolgende paragrafen aan de orde. Mede aan de hand van de 
historische ontwikkeling wordt een toelichting gegeven op de geraamde ontwikkeling van het 
aantal kantoorbanen en het gemiddeld ruimtegebruik per kantoorbaan.  
 
 
Figuur 3.1 Schema opbouw ruimtevraagraming 

 

 
 

Bron: CPB, EIB 
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 Raming ruimtevraag 3.2

In 1996 bedraagt de totale werkgelegenheid in Midden-Brabant ruim 125.000. Hiervan werkt in 
dat jaar 18% in een kantoor. De kantoorhoudende werkgelegenheid komt hiermee op ruim 
22.500. Gemiddeld heeft elke werknemer in dat jaar 20,2 vierkante meter kantoorruimte in 
gebruik. Het totale oppervlakte aan kantoorruimte in gebruik komt dan op 0,5 miljoen vierkante 
meter (zie tabel 3.2). Dit is gelijk aan de ruimtevraag in 1996. De verandering in het aantal 
kantoorbanen en het gemiddeld ruimtegebruik van werknemers bepaald derhalve de 
ontwikkeling in de ruimtevraag in de toekomst.  
 
Sterke groei in werkgelegenheid tussen 1996 en 2010 
De werkgelegenheid groeit sterk tussen 1996 en 2010, in lijn met de sterke economische groei in 
die periode. Ook het aantal kantoorbanen groeit hierdoor fors, mede doordat het aandeel 
kantoorbanen constant blijft. In tegenstelling tot de andere regio’s in Noord-Brabant stijgt het 
gemiddelde ruimtegebruik per werknemer tussen 1996 en 2010. De stijging van het aantal 
kantoorbanen en de stijging in ruimtegebruik leiden tot een ruimtevraag in de regio Midden-
Brabant van bijna 0,6 miljoen vierkante meter in 2010. 
 
 
Tabel 3.2 Ontwikkeling kantoorbanen en ruimtevraag, Midden-Brabant 

 
 Aantal 
kantoorbanen 

Totale werk-
gelegenheid  

Aandeel 
kantoor-
banen (%) 

Ruimtegebruik 
per werknemer1 

(m2 vvo) 

Ruimtevraag 
(mln m2 vvo) 

19961  22.603  125.437 18 20,2 0,5 

2000  26.884  143.353 19 20,2 0,5 

2010  28.330  159.111 18 21,4 0,6 

2020  31.527  169.690 19 18,6 0,6 

2040  32.057  164.880 19 18,8 0,6 

1 De werkgelegenheidsgegevens van LISA hebben als startjaar 1996. De kantorenstatistieken lopen vanaf 

1990.  

Bron: Bak 2011, LISA, CBS, EIB 

 
 
Relatief sterke groei in ruimtevraag na 2010 
Het aantal kantoorbanen in Midden-Brabant neemt richting 2020 nog steeds toe. Ondanks de 
toename van het aantal kantoorbanen leidt dit niet tot een sterke toename van de ruimtevraag 
naar kantoren. De toename in kantoorbanen wordt grotendeels gecompenseerd door een 
aangenomen afname van het gemiddelde ruimtegebruik. De invloed van een lager 
ruimtegebruik op de ruimtevraag wordt hier duidelijk zichtbaar. 
 
De ontwikkeling van de ruimtegebruik is met onzekerheid omgeven. In dit beschreven 
basisscenario wordt uitgegaan van een afname van 10% tot 2020 waarna het na 2020 
stabiliseert. Vanwege de onzekerheid rond deze aanname is in de verschillende varianten een 
alternatieve  ontwikkeling van het ruimtegebruik verkend. Deze worden in hoofdstuk 5 
beschreven.  
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Stabiliserende ruimtevraag na 2020 bij afnemende werkgelegenheid 
Richting 2040 krijgt de regio Midden-Brabant te maken met een dalende totale 
werkgelegenheid. Door een hoger aandeel kantoorhoudende werkgelegenheid heeft de daling 
van de totale werkgelegenheid geen directe invloed op de ruimtevraag naar kantoren. De 
ruimtevraag stijgt hierdoor verder naar de 0,6 miljoen vierkante meter. De aanname hierbij is 
dat het gemiddelde ruimtegebruik na 2020 niet verder afneemt. In de regio Midden-Brabant 
neemt het ruimtegebruik zelfs weer licht toe doordat de samenstelling van de 
kantoorhoudende werkgelegenheid in de verschillende sectoren verandert. Het ruimtegebruik 
in de ene sector kan anders zijn dan het ruimtegebruik in een andere sector, waardoor het 
gemiddelde ruimtegebruik verandert. 
 

 

Gemiddeld ruimtegebruik van werknemers  
Ruimtebesparing is actueel in de kantorenmarkt. Het huidige economische klimaat dwingt 
organisaties er soms toe om op deze wijze op kosten te besparen. Deels spelen ook 
structurele trends een rol, zoals een ontwikkeling als ‘het nieuwe werken’. Steeds 
verdergaande ICT faciliteiten maken het verrichten van veel werkzaamheden minder 
plaatsgebonden. Thuiswerken en het delen van werkplekken kunnen het ruimtegebruik 
drukken. De dalende trend in het ruimtegebruik blijkt, zoals eerder aangegeven, in 
beperkte mate ook uit de empirie.  
 
Maar hoewel in de praktijk veel aandacht uitgaat naar ruimtebesparende trends, is ook 
sprake van tegengestelde ontwikkelingen. Zoals het steeds hogere opleidingsniveau van 
de beroepsbevolking, het gemiddeld hogere functieniveau dat hierbij hoort en het hogere 
ruimtegebruik van werknemers met een hogere functie. Daarnaast leidt ook een trend als 
‘het nieuwe werken’ niet per definitie tot minder ruimtegebruik. Weliswaar wordt vaak 
bespaard op werkplekken, maar is weer meer behoefte aan andere ruimten, zoals 
vergaderruimten, concentratieplekken en andere verblijfs- en ontmoetingsruimten. 
Vanwege deze tegengestelde invloeden is in de verschillende scenario's rekening 
gehouden met verschillende trends in het ruimtegebruik.  
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Overheid & non-profit grootste kantoorgebruikers in Midden-Brabant 
In voorliggende rapportage zijn de sectorramingen van de werkgelegenheid geaggregeerd naar 
vier sectoren. De basis voor de sector indeling is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) van 
het CBS. De vraagsectoren die worden gebruikt zijn: 
 
• Handel en Industrie 
• Zakelijke en ICT dienstverlening 
• Banken en Verzekeraars 
• Overheid en Non-Profit 
 
Het grootste deel van de vraag naar kantoorruimte is afkomstig van de sector Overheid en Non-
profit. Het aandeel kantoorbanen is het hoogst in de sector Banken en verzekeraars, waar 
ongeveer 86% van de banen kantoorhoudend is (tabel 3.3). Gezien de aard van de 
werkzaamheden van deze sector zal de rest van de werkgelegenheid te vinden zijn in 
woonruimten, winkels en de kantoren die buiten de gebruikte database van Rudolf Bak zitten, 
bijvoorbeeld in kantoren van minder dan 500 vierkante meter groot, welke eerder in hoofdstuk 
2 is beschreven. 
 
 

Tabel 3.3 Kantorenvraag Midden-Brabant naar sectoren 2010 

 
 Aantal 
kantoorbanen 

Aandeel in 
het totaal 

Ruimtegebruik per 
werknemer (m2 vvo) 

Ruimtevraag 
(1.000 m2 vvo) 

Handel en 
Industrie 

7.727 7% 18,1 140 

Zakelijke en ICT 
dienstverlening 

4.561 17% 24,9 114 

Banken en 
verzekeraars 

8.475 86% 17,8 151 

Overheid en 
Non-profit 

7.566 11% 23,3 176 

Totaal 28.330 13% 20,5 581 

 

Bron: Bak 2011, LISA, CBS, EIB 
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Tegengestelde trends in verschillende sectoren 
De ontwikkeling van de ruimtevraag is per sector niet gelijk. De sector Handel en Industrie laat 
een sterke daling zien van de kantoorbehoefte in Midden-Brabant (figuur 3.2). Een trend die 
landelijk wordt ondersteunt. De Zakelijke en ICT dienstverlening geeft juist een 
tegenovergesteld beeld, waarbij een groei van de ruimtevraag verder doorzet richting 2020 en 
na 2020 afvlakt. De kantoorbehoefte van de sectoren Overheid en Non-profit en Banken en 
Verzekeraars groeit licht ook na 2020, ondanks de afname in het werkgelegenheid.  
 
 
Figuur 3.2 Ruimtevraag 2020/2040 naar sector, Midden-Brabant  

 

Bron: CBS, CPB, EIB 
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 Benchmark alle RRO gebieden 3.3

De trends in de vraag naar kantoren zijn in de verschillende regio’s van de provincie Noord-
Brabant vergelijkbaar. Om de regio’s met elkaar te kunnen vergelijken, is in tabel 3.4 de 
verwachte ontwikkeling van de vraag per regio onder elkaar gezet.  
 
De ruimtevraag naar kantoren laat in Midden-Brabant de sterkste stijging zien in de provincie 
Noord-Brabant. Dit komt mede doordat de werkgelegenheidsgroei in Midden-Brabant zich naar 
verwachting het gunstigst ontwikkeld. Dit wordt veroorzaakt door een relatief gunstige 
bevolkingsgroei en een relatief jongere bevolkingsopbouw. Hierdoor neemt de participatiegraad 
van de regio Midden-Brabant het sterkste toe ten opzichte van de andere RRO gebieden. In 
absolute zin blijft de ruimtevraag in Midden-Brabant wel het kleinst.  
 
 
Tabel 3.4 Ruimtevraag Noord-Brabant steekjaren 2020 en 2040 (m2 vvo; % groei) 

 
  2010 2020 2040 2010-2020 2020-2040 

West 1.047 1.067 1.073 2% 1% 

Midden 564 587 601 4% 2% 

Noordoost 1.286 1.254 1.269 -2% 1% 

Zuidoost 1.852 1.883 1.875 2% 0% 

Totaal 4.749 4.792 4.819 1% 1% 

 

Bron: EIB 
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4   Raming kantorenvoorraad Midden-Brabant 

De meer traditionele kantorenonderzoeken zoals de Bedrijfslocatiemonitor gaan niet verder dan 
de raming van de ruimtevraag zoals die in vorige hoofdstuk is gepresenteerd. In de huidige 
marktsituatie is dat een beperkte analyse. Er is sprake van een hoge leegstand met een sterk 
toegenomen concurrentie onder aanbieders. In het schetsen van een perspectief van de 
kantorenmarkt moet hier rekening mee worden gehouden. In deze analyse is daarom de 
raming van de vraag in samenhang met verwachte ontwikkelingen in het aanbod onderzocht.  
 
De analyses van het EIB richten zich hiermee niet alleen op de verwachte ontwikkeling van de 
kantorenvoorraad, maar ook op de verwachte dynamiek binnen deze voorraad. Zo worden 
ramingen gegeven van de verwachte kwaliteitsvraag, leegstand en veroudering van 
kantoorgebouwen. 
 

 Ramingsmethodiek 4.1

Om vraag en aanbod in samenhang te kunnen analyseren, maakt het EIB gebruik van een 
economisch model. Met het model zijn verwachte marktreacties als gevolg van de huidige 
marktsituatie te simuleren. Het model vertaalt verschillen tussen vraag en aanbod in 
prijsveranderingen. De hoge leegstand zorgt ervoor dat de aanbieders hun prijzen verlagen, 
zoals dat in de praktijk ook duidelijk wordt.  
 
De prijsveranderingen leiden tot gedragsveranderingen bij gebruikers. Dat gaat bijvoorbeeld om 
verhuisbewegingen tussen de verschillende segmenten op de kantorenmarkt. Als er 
overaanbod op formele A locaties (zie hoofdstuk 2) ontstaat, gaan daar prijzen omlaag om 
gebruikers uit andere segmenten aan te trekken. Ook worden zittende gebruikers verleid wat 
extra ruimte in gebruik te nemen of komen er nieuwe toetreders (verkantorisering van 
bedrijven, ZZP-ers van de zolderkamer). Bij schaarste gebeurt het omgekeerde. Prijsstijgingen 
creëren druk om de kantorenvoorraad indien mogelijk uit te breiden (nieuwbouw).  
 
In figuur 4.1 is deze methodiek achter de vraag en aanbod confrontaties grafisch weergegeven. 
Voor een uitgebreidere beschrijving van het gebruikte model en achterliggende uitgangspunten 
wordt verwezen naar het rapport Kantorenmonitor - Analyse van vraag en aanbod (2011) zoals 
dat op de website www.eib.nl te vinden is.  
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Figuur 4.1 Aanpak: confrontatie tussen vraag en aanbod  

 

Bron: EIB 
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 Raming van de voorraadontwikkeling  4.2

De resultaten voor Midden-Brabant voor 2010, 2020 en 2040 zijn samengevat in tabel 4.1. 
Navolgend worden de resultaten toegelicht.  
 
 
Tabel 4.1 Uitkomsten ramingen, Midden-Brabant, 2010, 2020, 2040 (1.000 m2 vvo) 

 
 2010 2020 20401 

Kantorenvoorraad, in dat jaar  627   662   717  

Kantoorruimte in gebruik  564   630   655  

Kwaliteitsvraag vanaf 2010  -   41   166  

    

Leegstand, in dat jaar 63 (10%) 38 (6%) 137 (19%) 

- waarvan frictie aanbod 31 (5%) 32 (5%) 36 (5%) 

- waarvan courant overaanbod 32 (5%) 0 (0%) 25 (4%) 

- waarvan incourante voorraad2  0 (0%) 6 (1%) 76 (11%) 

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen 
worden. De ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010. 

2 Het gaat om incourant geworden vastgoed. 

Bron: EIB 

 
 
1) Kantorenvraag Midden-Brabant blijft groeien 
De kantoorruimte in gebruik neemt de komende 25 jaar nog toe in Midden-Brabant. De 
kantoorruimte in gebruik neemt toe van 620.000 naar 720.000 m2. Deze groei komt deels vanuit 
de werkgelegenheidsontwikkeling (zie hoofdstuk 3). Daarnaast zijn de verwachte marktreacties 
een belangrijke drijver. Huurprijzen staan immers fors onder druk. De lagere prijzen zullen 
(nieuwe) gebruikers ertoe verleiden (extra) ruimte in gebruik te nemen. De vraag is 
prijselastisch.5 In 2040 is de kantoorruimte in gebruik bijna 100.000 m2 hoger geraamd dan in 
2010. 
 
2) Kwaliteitsvraag 
De kwaliteitsvraag volgt uit de verwachte verhoudingen tussen vraag en aanbod op de 
kantorenmarkt. Kwaliteitsvraag staat voor de vraag naar hoogwaardige kantoorruimte in de 
kantorenmarkt. De kwaliteitsvraag kan worden ingevuld door nieuwbouwproductie, maar ook 
door het renoveren of vervangen van verouderde kantoren of andere gebouwen. De 
kwaliteitsvraag is te zien als de resultante van een uitbreidingsvraag en vervangingsvraag.   
 
Tot 2020 is de kwaliteitsvraag geraamd op 41.000 m2 in Midden-Brabant. Tot 2040 komt de 
verwachte kwaliteitsvraag in totaal op 166.000 m2 (2010-2040). Dat is gemiddeld ongeveer 5.000 
m2 per jaar. Ter indicatie, in de achterliggende decennia is een nieuwbouwproductie op meestal 
nieuwe locaties gerealiseerd van gemiddeld 12.000 m2 per jaar. 
 
 

 

5 Op basis van theorie en empirie is rekening gehouden met een prijselasticiteit van 0,2. Dat wil zeggen, een prijsdaling van 
10% leidt tot 2% extra vraag. 
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Uitbreidingsvraag van in totaal 90.000 m2 tot en met 2040  
In hoeverre nieuwbouw nodig is, hangt in de eerste plaats af van de ontwikkeling van de 
ruimtevraag. Een groei van de ruimtevraag leidt bij evenwichtige marktverhoudingen tot 
uitbreidingsvraag. Door het toevoegen van nieuwe kantoren aan de voorraad kan in deze 
uitbreidingsvraag worden voorzien. De raming laat zien dat in 2020 de benodigde 
kantorenvoorraad in Midden-Brabant is toegenomen met 35.000 m2. In 2040 komt de voorraad 
op 720.000 miljoen m2. De uitbreidingsvraag bedraagt daarmee in totaal 90.000 m2 tot 2040. 
 
Vervangingsvraag van 6.000 m2 tot 2020 in Midden-Brabant, daarna snel toenemend 
Een tweede factor die bepalend is voor de omvang van de kwaliteitsvraag, is de veroudering van 
kantoorgebouwen. Als bij een gelijkblijvende vraag kantoorgebouwen verouderen, ontstaat een 
vervangingsvraag. Het is echter niet gezegd of dit tot nieuwe kantoren leidt. In de 
kwaliteitsvraag kan ook worden voorzien door verouderde (kantoor)gebouwen te renoveren of 
te slopen en vervolgens te vervangen door nieuwbouw. De in tabel 4.1 gepresenteerde 
incourante voorraad volgt uit de verwachte veroudering en voor een klein deel uit verwachte 
transformaties van nog courante kantoren. In 2020 zal naar verwachting 6.000 m2 
kantoorruimte incourant raken. Dit leidt tot een kwaliteitsvraag van dezelfde omvang. Na 2020 
loopt de vervangingsvraag snel op door een oplopende veroudering van de nu nog relatief jonge 
voorraad. 
 
Onderliggend aan de raming van de vervangingsvraag zijn aannames gemaakt over de 
courantheid van de huidige (lege) voorraad en verouderingstermijnen. Deze aannames worden 
in hoofdstuk 5 toegelicht. Daarbij komt ook de gevoeligheid van gemaakte aannames op de 
uitkomsten aan de orde.  
 

Kwaliteitsvraag leidt niet per definitie tot nieuwbouwproductie 

Ramingen van uitbreidingsvraag en vervangingsvraag worden vaak geassocieerd met 
nieuwbouwproductie en het uitgeven van nieuwe kantoorlocaties. De in dit onderzoek 
geraamde kwaliteitsvraag moet echter anders worden geïnterpreteerd. De kwaliteitsvraag 
kan worden ingevuld door nieuwbouwproductie, maar dat kan ook door het renoveren of 
vervangen van verouderde kantoren of andere verouderde gebouwen op bestaande locaties. 
De wijze waarop de kwaliteitsvraag wordt ingevuld is niet precies te voorspellen en 
afhankelijk van gebruikersvoorkeuren en locatiebeleid van de overheid.  

 
3) Toelichting op de raming van leegstand 
De leegstand neemt naar verwachting af van 10% in 2010 tot 6% in 2020. In deze 
leegstandsraming is nader onderscheid gemaakt naar type leegstand. De gepresenteerde 
‘leegstand’ bestaat uit een frictieleegstand, overaanbod en een incourante voorraad.  
 
• Het leegstandspercentage bestaat uit de frictieleegstand van 5%. De markt is bij deze 

leegstand in evenwicht. Deze evenwichtsleegstand is in de uitkomsten een vast minimum 
voor een markt.  

• Een hogere leegstand kan wel voorkomen. Dit is courant overaanbod. In 2010 bedraagt dit 
overaanbod nog 5%. De verwachting is dat in Midden-Brabant het overaanbod geleidelijk uit 
de markt zal verdwijnen richting 2020. Door een verder afnemende ruimtevraag op met 
name formele locaties loopt het overaanbod richting 2040 weer op naar 4%. 

• In de analyses is rekening gehouden met veroudering. Kantoren raken geleidelijk technisch 
verouderd en voor gebruik ongeschikt. In de uitkomsten is dit gepresenteerd als incourante 
voorraad. De incourante voorraad is in de tabel ook onderdeel van de totale leegstand. In de 
praktijk hoeft dit echter geen leegstand te zijn. Incourante kantoren kunnen worden 
gesloopt, herbestemd of vernieuwd. In 2040 zal naar verwachting 11% van de voorraad in 
Midden-Brabant incourant raken.  
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Transformatiekansen verschillen per segment 
De huidige leegstand leidt tot meer initiatieven om kantoorruimte te transformeren naar een 
andere functie. Denk hierbij aan woningen, hotels of (tijdelijke) studentenhuisvesting. De 
potentie van de locatie van het leegstaande kantoor is bepalend.  
 
Centrale locaties in de stadscentra bieden vaak meerdere, goede alternatieven voor lege 
kantoorruimte omdat de grond schaars is. Ook een (overige) locatie in een woonwijk biedt 
herbestemmingspotentie, al zijn de alternatieve mogelijkheden schaarser. Op formele locaties 
bestaat weinig perspectief voor transformaties. Deze vaak monofunctionele locaties lenen zich 
slecht voor herbestemming van individuele gebouwen. Het gevolg hiervan is dat langdurige 
leegstand alleen op formele locaties voorkomt. Transformaties zullen met name in de 
incourante voorraad plaatsvinden en voor een beperkt deel ook in de courante voorraad, 
wanneer dat economisch rendabel is. Omdat transformaties afhangen van specifieke 
locatiekenmerken en een mogelijke rol van de overheid, is geen expliciete raming opgesteld 
voor de transformaties van incourante kantoren.  
 
Figuur 4.2 laat zien hoe kwaliteitsvraag en incourante voorraad zich per locatietype tot elkaar 
verhouden in Midden-Brabant. 
 
 
Figuur 4.2 Kwaliteitsvraag en incourante voorraad naar locatietype, Midden-Brabant 

(1.000 m2 vvo) 

 

Bron: EIB 
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Interpretatie van de uitkomsten 
 
Ten behoeve van de interpretatie van de uitkomsten kunnen de volgende opmerkingen 
worden gemaakt:  
 
• De ramingen zijn afgeleid van de kantorenprognoses die voor het ministerie van I&M in 

2012 zijn opgesteld. De raming van de werkgelegenheid is voorts geactualiseerd en in de 
kantorenprognose betrokken. Daarnaast zijn marktontwikkelingen na 2012 niet in de 
raming betrokken.  

 
• De realisaties wijken af van wat er in 2012 werd verwacht. Dit geldt de verwachte 

marktontwikkeling. Door de voortdurende crisis is het verwachte herstel van de vraag 
vooralsnog uitgebleven. Hoewel de leegstand niet verder meer lijkt op te lopen en in 
sommige regio’s zelfs afneemt, is het minder waarschijnlijk geworden dat in 2020 alweer 
sprake zal zijn van marktevenwicht. Dit strookt niet met hetgeen er in 2012 is 
verondersteld.  

 
• Hoewel de vraagontwikkeling lager is dan verwacht, overtreffen de snel opgelopen 

transformaties en onttrekkingen juist de verwachtingen. Dit gaat samen met forse 
prijsdalingen. Landelijk gezien blijken de transactiehuren na het inzetten van de crisis 
met ruim 30% te zijn gedaald. De aanbodzijde past zich sneller aan dan verwacht. De 
hoger dan verwachte transformaties en/of sloop betekenen dat de raming ‘incourante 
voorraad’ een onderschatting is. Wanneer de voorraad sneller krimpt dan verwacht en de 
vraag gelijk blijft, zal de kwaliteitsvraag hoger uitkomen. In andere woorden is een 
integrale benadering noodzakelijk waarin nieuwbouw, voorraad en onttrekkingen in 
samenhang beschouwd worden. 

 
De feitelijke ontwikkelingen van vraag en aanbod plaatsen de ramingen in perspectief . Het 
onderschrijft het belang om de marktontwikkeling goed te monitoren. 

 
 Prognose van de kwaliteitsvraag  4.3

De gepresenteerde onderzoeksresultaten maken duidelijk dat uitbreidingsvraag en leegstand in 
de kantorenmarkt naast elkaar voorkomen. Om deze conclusie te kunnen trekken, dient de 
analyse verder strekken dan enkel de raming van de ruimtevraag zoals gangbaar in de 
Bedrijfslocatiemonitor van het CPB.  
 
De kantorenmarkt bestaat namelijk uit segmenten waarbinnen perspectief en uitgangssituatie 
sterk verschillen. Om dit goed te kunnen vertalen naar de verwachte marktontwikkeling, is 
zoals eerder aangegeven door het EIB een aanvullend model ontwikkeld. 6 Dit economische 
model simuleert de marktwerking met gedragsreacties aan de vraag- en aanbodzijde. In het 
onderzoek is dus niet alleen een vraagraming opgesteld, maar deze is vervolgens in een 
volgende stap geconfronteerd met de tegenreacties die er vanuit het aanbod komen. Omdat 
hierbij rekening wordt gehouden met de verschillende marktsegmenten, gaat de prognose ook 
in op de kwalitatieve opgave voor de kantorenmarkt. 
 
Nieuwbouw en leegstand komen naast elkaar voor  
De ramingen hebben betrekking op een business as usual scenario. Het model gaat uit van een 
‘normale’ marktwerking zonder dat rekening wordt gehouden met bijzondere beleidsingrepen. 
Uitbreidingsvraag en leegstand komen in dit business as usual scenario naast elkaar voor. Deze 
uitbreidingsvraag heeft niet alleen betrekking op centrale locaties. Ook op formele (A) locaties is 

 

6 Het model is in de praktijk op basis van empirie en expert sessies ontwikkeld. EIB (2011), Kantorenmonitor – Analyse van 
vraag en aanbod. 
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sprake van een kwaliteitsvraag die hoger ligt dan de onttrekkingen. Op lange termijn neemt de 
voorraad formele A locaties toe, terwijl er tegelijkertijd leegstand ontstaat op formele B locaties.  
 
De leegstand op formele B locaties heeft gevolgen voor de marktdynamiek. Zo is sprake van een 
structurele groei van de vraag naar centrale locaties. Dit leidt ook tot een uitbreidingsvraag op 
centraal. Echter, het overaanbod op formele B locaties trekt vraag weg op andere locaties. Er van 
uit gaande dat herbestemming voor dit soort locaties lastig is, is dit een segment wat tegen 
bodemprijzen (tot aan 30 euro per m2) concurreert op de markt en ook zal blijven concurreren. 
Dit trekt in de eerste plaats gebruikers weg van formele A locaties, maar in mindere mate ook 
van centrale en overige locaties. De verwachte groei van de (uitbreidings)vraag valt hierdoor op 
deze locaties lager uit dan in een marktsituatie met evenwichtiger verhoudingen. Omdat niet 
alle gebruikers naar formele B locaties zullen trekken, zal in dit segment leegstand ontstaan en 
zal in de overige segmenten een nieuwbouwbehoefte blijven. 
 
Vraag en aanbod in 2040 is vanuit 2010 in kaart gebracht 
Het kantorenmodel confronteert het aanbod kantoorruimte met de vraag naar kantoorruimte. 
Het aanbod kantoorruimte in 2040 bestaat in ieder geval uit de huidige voorraad met aftrek van 
kantoorruimte die door veroudering of transformatie aan de courante voorraad is onttrokken. 
De vraag bestaat uit de vraag die in er in 2010 was, gecorrigeerd voor ontwikkelingen in 
demografie en in kantoorbanen. Ontwikkelingen in kantoorbanen zijn veranderend 
ruimtegebruik, verkantorisering en sectorale verschuivingen. Tot slot wordt rekening gehouden 
met de marktwerking. Deze marktwerking hangt samen met prijseffecten: de ruime markt 
veroorzaakt lagere prijzen. Door deze lagere prijzen komen meer gebruikers naar de 
kantorenmarkt en gaan bestaande gebruikers relatief meer ruimte gebruiken. 
 
In tabel 4.2 zijn deze berekeningen voor de voorraad en de vraag per segment weergegeven. De 
huidige voorraad (2010) bedraagt 627.000 m2. Centraal omvat 271.000 m2, Overig bestaat uit 
137.000 m2 en Formeel bestaat uit 219.000 m2. De voorraad ‘verliest’ 76.000 m2 door veroudering.  
 
 
Tabel 4.2 Ontwikkeling huidige voorraad en vraag naar kantoorruimte, Midden-Brabant, 

2010-2040 (1.000 m2 vvo)1 

 
 Voorraad 2010-2040  Ruimtevraag 2010-2040 

Huidige 
voorraad 

 Ont-
trekkingen 

Ruimte-
vraag 

 Demografie & 
kantoorbanen 

 Markt-
werking 

 2010  2010-2040  2010  2010-2040  2010-2040 

Centraal  271   -   30      245   +  24   +   20 

Overig  137   -   14      125   +  18   +   15  

Formeel  219   -   33      193   +  -5   +   19  

Totaal  627  -   76    564  +  37  +   54  

1 Verschil in totalen mogelijk door afronding 

Bron: EIB 

 
 
De ruimtevraag bedraag 564.000 m2 in 2010. De vraag naar kantoorruimte neemt door 
ontwikkelingen in demografie en kantoorbanen licht toe met 37.000 m2 (maar neemt op formele 
locaties af) en komt door marktwerking nog eens 54.000 m2 hoger uit. De ruimtevraag bedraagt 
hiermee 655.000 m2 in 2040, zie tabel 4.3. 
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Confrontatie van vraag en aanbod maakt gevolgen schaarsteverhoudingen duidelijk 
Door confrontatie van de huidige voorraad na onttrekkingen en de ruimtevraag in 2040 is 
duidelijk hoe de schaarsteverhoudingen liggen, en dus hoe groot de verwachte behoefte aan 
nieuwbouw is, onder business-as-usual.  
 
In 2040 kent de kantorenmarkt naar verwachting een courante leegstand van bijna 10%, zie 
tabel 4.3. Dit is voor de helft frictieleegstand, en voor de rest mismatch tussen de ruimtevraag 
in 2040 en de voorraad uit 2010 die dan nog over is. Aan de voorraad uit 2010 die in 2040 nog 
courant is, wordt dus naar verwachting 166.000 m2 toegevoegd om aan de ruimtevraag te 
voldoen, bij business-as-usual. 
 
 
Tabel 4.3 Resultaat marktverhoudingen, Midden-Brabant, 2010-2040 (1.000 m2 vvo)1 

 
 Ruimtevraag  Courante 

leegstand 
 Huidige 

voorraad 
 Kwaliteitsvraag 

 2040  2040  2040  2010-2040 

Centraal  298 + 16  =   241  +   65 

Overig 164  +  9   =  123   +  44   

Formeel 216   +  36   =  187    +  57  

Totaal  655  +  61   =   551   +  166  

1 Verschil in totalen mogelijk door afronding 

Bron: EIB 

 
 
Business as usual en beleidsinterventies 
Uiteraard zijn er beleidsinterventies denkbaar die tot alternatieve uitkomsten leiden. Een 
nieuwbouwstop op formeel leidt tot meer vraag op centraal (en overig). Ook wordt het voor 
eigenaren aantrekkelijker om in formele B kantoren te investeren en te upgraden naar A 
kwaliteit. Dit zal de veroudering op formele locaties afremmen. Ook het onttrekken van formele 
B locaties door een gebiedsgerichte inzet op herstructurering leidt tot gezondere 
marktverhoudingen. De effecten van dit soort beleidsinterventies zijn overigens verder te 
verkennen met het model. Zo zijn de (on)verwachte gevolgen te verkennen van verschillende 
interventies zodat vanuit het marktperspectief duidelijk wordt wat effectieve instrumenten zijn 
en welke niet. 
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 Benchmark alle RRO gebieden  4.4

De verwachte ontwikkeling van de kantorenmarkt in Midden-Brabant wijkt niet veel af van de 
ontwikkeling van de andere regionale kantorenmarkten in de provincie Noord-Brabant. Ter 
vergelijking zijn onderstaand de resultaten per RRO regio in Noord-Brabant naast elkaar gezet. 
 
In tabel 4.4 zijn de resultaten van de voorraadramingen gepresenteerd voor alle RRO gebieden. 
De uitbreidingsvraag in de hele provincie bedraagt 140.000 m2 tot 2020. Na 2020 bedraag de 
uitbreidingsvraag iets meer dan 400.000 m2. Ter vergelijking, tussen 1990 en 2010 is 
provinciebreed de kantorenvoorraad nog met ruim 2,0 miljoen m2 uitgebreid. Over het geheel 
genomen is het beeld voor de hele provincie vergelijkbaar aan dat van Midden-Brabant.  
 
Midden-Brabant is qua omvang de kleinste kantorenregio van de provincie Noord-Brabant. De 
kantorenvoorraad van 627.000 m2 in 2010 betekent een aandeel van 12% in de totale voorraad in 
de provincie. De relatieve verschillen tussen de regio’s in de verwachte voorraadontwikkeling 
zijn beperkt. Over de gehele linie laat de kwaliteitsvraag onder invloed van de verwachte 
veroudering van de voorraad vooral na 2020 een stijging zien. Tegelijkertijd neemt de leegstand 
op formele locaties in die periode wel weer toe en hierin heeft Midden-Brabant wel een 
bovengemiddeld aandeel.  
 
 
Tabel 4.4 Samenvatting uitkomsten Provincie Noord-Brabant (1.000 m2 vvo) 

 
    West Midden Noordoost Zuidoost Provincie 

Totale voorraad 2010 1.151 627 1.391 2.113 5.282 

 2020 1.202 662 1.421 2.139 5.425 

 2040 1.277 717 1.519 2.326 5.838 

Voorraad in gebruik  2010 1.047 564 1.286 1.852 4.749 

 2020 1.144 630 1.347 2.034 5.156 

 2040 1.158 655 1.372 2.035 5.220 

Courante leegstand  2010 104 
 (9%) 

63 
 (10%) 

105 
 (8%) 

261 
 (12%) 

534 
 (10%) 

 2020 58 
 (5%) 

32 
 (5%) 

74 
 (5%) 

105 
 (5%) 

269 
 (5%) 

 2040 119 
 (9%) 

61 
 (9%) 

147 
 (10%) 

291 
 (13%) 

618 
 (11%) 

Incourant  2020 11 
 (1%) 

6 
 (1%) 

14 
 (1%) 

19 
 (1%) 

49 
 (1%) 

 2040 144 
 (11%) 

76 
 (11%) 

175 
 (12%) 

250 
 (11%) 

646 
 (11%) 

Kwaliteitsvraag 2011-2020 62 41 44 45 192 

 2011-2040 270 166 302 463 1.201 

 

Bron: EIB 
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5 Gevoeligheidsanalyse 

Onderkend wordt dat rond de verkenningen voor de kantorenmarkten onzekerheden bestaan. 
De onzekerheid wordt groter voor de periode na 2020. De vraag is hoe daar mee om te gaan. In 
dit onderzoek is er voor gekozen om vier gevoeligheidsscenario’s te verkennen. De keuze voor 
deze gevoeligheidsanalyses is in overleg gegaan met de regionale Klankbordgroep kantoren. Het 
gaat om het verkennen van de gevoeligheid van: 
 
• Een ontwikkeling van de vraag naar kantoorruimte die hoger of lager uitvalt dan nu in de 

raming is aangenomen. 
• Een andere verouderingstermijn van kantoren. Dit is een onzekere aanname met duidelijke, 

relevante gevolgen voor de uitkomsten.  
• De aanname dat de huidige voorraad geen incourante (lege) gebouwen bevat. 
 
De uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse zijn gepresenteerd als het verschil met de 
‘basisraming’. De verschillen zijn berekend voor de verwachte ontwikkeling van de 
kwaliteitsvraag en de ontwikkeling van de incourante voorraad. De eerder gepresenteerde 
basisraming is eerst in tabel 5.1 nogmaals samengevat.  
 
 
Tabel 5.1 Uitkomsten ramingen, Midden-Brabant, 2010, 2020, 2040 (1.000 m2 vvo) 

 
 2010 2020 20401 

Kantorenvoorraad, in dat jaar  627   662   717  

Kantoorruimte in gebruik  564   630   655  

Kwaliteitsvraag vanaf 2010  -   41   166  

    

Incourante voorraad 0 (0%) 6 (1%) 76 (11%) 

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden. De 
ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010. 

Bron: EIB 
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1. Bandbreedte 
De verwachte ontwikkeling van de ruimtevraag is mede bepalend voor de verwachte dynamiek 
in de kantorenvoorraad. Met name tot 2020 is de vraagontwikkeling bepalend voor de 
nieuwbouwbehoefte (uitbreidingsvraag). Na 2020 wordt de vervangingsvraag bepalender voor 
de kwaliteitsvraag. 
 
De raming van de ruimtevraag is opgebouwd vanuit verschillende aannames en prognoses van 
de beroepsbevolking en werkgelegenheid. Deels samenhangende trends zorgen voor een 
aanzienlijke onzekerheidsmarge in de ramingen. De onzekerheid betreft (onder meer) de 
volgende punten:  
 
• Regionale prognoses beroepsbevolking 
• Arbeidsparticipatie 
• Pendel 
• Werkloosheid 
• Aandelen kantoorhoudende werkgelegenheid 
• Ruimtegebruik per werknemer  
• Verschuivingen tussen sectoren 
 
De variatie in de ontwikkeling van elk van deze variabelen vertaalt zich door in de raming van 
de regionale ruimtevraag. De prognoses van de kantoorhoudende werkgelegenheid en de 
aannames voor bijvoorbeeld het gemiddeld ruimtegebruik van werknemers hebben een grote 
invloed. Een 10% meer of minder ruimtegebruik van werknemers (zie hoofdstuk 3) heeft een 
evenredig effect op de totale ruimtevraag. Het is een bepalende variabele en actueel gezien de 
aandacht voor trends als ‘het nieuwe werken’ en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.  
 
Binnen het kader van dit onderzoek is er voor gekozen om niet voor elk van deze bepalende 
trends een bandbreedte op te stellen. Dat neemt niet weg dat een afwijkende ontwikkeling van 
de ruimtevraag en de gevolgen daarvan op de verwachte marktontwikkeling relevant is om te 
kennen. Er zijn daarom, in overleg met de klankbordgroep, twee varianten op gesteld. In variant 
‘Hoog’ is tot 2020 de ruimtevraag 10% hoger verondersteld. In variant ‘Laag’ is er van uitgegaan 
dat de afname van de ruimtevraag juist doorzet, en na 2020 nogmaals met 10% afneemt tot 
2040.  
 
Figuur 5.1 laat zien wat deze varianten betekenen voor de uitkomsten van de kwaliteitsvraag. 
De variant ‘Laag’ is tot 2020 gelijk aan de basisvariant. Vandaar dat er geen verschillen zijn tot 
2020. Variant ‘Hoog’ laat echter een aanzienlijke vraag zien ten opzichte van het basisscenario, 
gedreven door een uitbreidingsbehoefte. De gevolgen voor de kwaliteitsvraag zijn op langere 
termijn wat beperkter. Op langere termijn wordt de kwaliteitsvraag meer dan voorheen 
gedreven door de vervangingsopgave. In variant ‘Laag’ is sprake van een aanzienlijke daling van 
de kwaliteitsvraag. De kwaliteitsvraag halveert ten opzichte van het basisscenario. Dit betekent 
dat een veronderstelde voorraadgroei omslaat in krimp na 2020. Tegelijkertijd neemt de 
leegstand toe.  
 
Monitoren van de vraagontwikkeling 
De ontwikkeling van de ruimtevraag is hiermee bepalend voor de ramingen van de 
kantorenvoorraad. Een hogere uitbreidingsvraag vertaalt zich in een nieuwbouwopgave. Een 
tegenvallende vraagontwikkeling zal zich op korte termijn vooral uiten in enerzijds sterke 
prijsdalingen van bestaande gebouwen en langduriger leegstand. Op langere termijn zal de 
kwaliteitsvraag beduidend lager uitkomen en zelfs tot een krimpende kantorenvoorraad leiden. 
Dit heeft gevolgen voor de beleidsinzet waar het gaat om het faciliteren van de kwaliteitsvraag 
op nieuwe locaties of het voorkomen van problemen vanuit een overaanbod op de 
kantorenmarkt. Het is derhalve aan te raden de vraagontwikkeling op bepalende parameters als 
het aantal kantoorbanen en het gemiddeld ruimtegebruik per kantoorbaan te monitoren.  
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2. Incourante voorraad 
De veronderstelling is dat de huidige leegstand nog van goede kwaliteit is. De basis voor deze 
veronderstelling is de gemiddeld jonge leeftijd van de leegstaande panden, de nog hoge 
vraagprijzen en de ook relatief hoge leegstand in de hogere kwaliteitssegmenten.  
 
In de praktijk bestaat echter het gevoel dat nu al een deel van de huidige leegstand als 
incourant moet worden gezien. Denk bijvoorbeeld aan de indeling naar kansarme kantoren van 
DTZ. Als nu al een deel van de kantorenvoorraad feitelijk geen rol meer speelt in de vraag-
aanbodverhoudingen, heeft dat consequenties voor de verwachte voorraadontwikkeling. 
Verkend is wat het betekent wanneer van de leegstand in 2010 al 25% als incourant was aan te 
merken.  
 
De gevolgen voor de verwachte voorraadontwikkeling zijn bescheiden. Het aangepaste 
uitgangspunt ten opzichte van de incourantheid van de huidige leegstand betekent vooral dat 
(per definitie) er eerder dan in het basisscenario een mogelijke opgave ontstaat rond 
verouderde, lege kantoorgebouwen.  
 
 
Figuur 5.1 Gevoeligheidsanalyse Midden-Brabant: resultaten voor kwaliteitsvraag en 

onttrekkingen in vier varianten ten opzichte van het basisscenario  

Bron: EIB 
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3. Kortere levensduur 
De veroudering van de voorraad gaat de marktdynamiek na 2020 sterk bepalen in Midden-
Brabant. Een toenemend deel van de nieuwbouwvraag zal voortkomen uit de veroudering van 
de voorraad. In 2040 is naar verwachting 10% van de voorraad incourant.  
 
De veroudering is zoals eerder aangegeven afgeleid van een verwachte levensduur van 
kantoren. In de berekening van de incourante voorraad wordt rekening gehouden met de 
huidige leeftijdsopbouw van de voorraad. In het verleden zijn kantoorgebouwen gesloopt op 
een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Over de technische levensduur van kantoren is in de 
praktijk nog weinig bekend. Sloopgegevens zijn pas sinds kort toegankelijk met het ontsluiten 
van de BAG. De aanname heeft echter een duidelijke invloed op de resultaten. In Midden-
Brabant vertaalt een snellere veroudering zich niet zozeer in een hogere kwaliteitsvraag, maar 
wel in een snel toenemende incourante voorraad (verdubbeling). Hier tegenover staat dat van 
een courant overaanbod, dat op 5% was geraamd in het basisscenario, geen sprake meer is. De 
marktverhoudingen blijven gezonder. 
 

Aanbeveling: monitoren uitbreidingsvraag en vervangingsvraag 
 
De uitbreidingsvraag is een belangrijke uitkomst van het onderzoek. Een uitbreidingsvraag 
gaat samen met nieuwbouwproductie en is zeker op korte termijn de belangrijkste drijver 
voor de nieuwbouwopgave. Een gevoeligheidsanalyse laat zien dat de vraagontwikkeling een 
grote invloed heeft op de nieuwbouwbehoefte. Het is derhalve van belang de 
vraagontwikkeling te monitoren om te toetsten of de nieuwbouwbehoefte in de praktijk wat 
meer richting de bovenkant van de verwachte bandbreedte gaat of juist de onderkant. De 
bepalende parameters om te monitoren zijn het aantal kantoorbanen en het gemiddeld 
ruimtegebruik per kantoorbaan. 
 
De vervangingsvraag is juist op de lange termijn de belangrijkste drijver van de 
nieuwbouwproductie. De verwachte veroudering en incourantheid van de voorraad zijn 
bepalend en hangen samen met de gemaakte aannames. De veroudering is gebaseerd op 
feitelijke registraties van gesloopte gebouwen. Kantoorgebouwen zijn gemiddeld ongeveer 70 
jaar oud op het moment van slopen. De vraag is in hoeverre de historische ontwikkeling 
representatief is voor het verleden. Dat kantoorgebouwen tot dusver op gemiddeld 70 jarige 
leeftijd zijn gesloopt, wil niet zeggen dat dit in de toekomst ook zal gebeuren. Wanneer 
investeringen in bestaande kantoren uitblijven of juist toenemen, zal de veroudering van 
gebouwen versnellen of juist vertragen.  
 
In twee gevoeligheidsanalyses zijn gemaakte aannames rond veroudering en incourantheid 
onderzocht. De gevoeligheid van gemaakte aannames op de nieuwbouwbehoefte is beperkt. 
Ook bij een snellere veroudering van de bestaande voorraad kan de vraag grotendeels binnen 
de bestaande voorraad worden opgevangen. Dit geldt zowel voor de korte als de lange 
termijn. Een snellere groei van de incourante leegstand kan wel voor andere 
(maatschappelijke) problemen zorgen, wat vraagt om het monitoren van de ontwikkelingen 
in de bestaande voorraad. Beschikbare marktinformatie van bijvoorbeeld makelaars en de 
registraties in de BAG maken het ook mogelijk om deze ontwikkelingen te monitoren. 
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Bijlage A RRO gebieden 

De ramingen voor de kantorenmarkten van de provincie Noord-Brabant zijn opgesteld op het 
regionale schaalniveau van de vier Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) gebieden. In dit 
ruimtelijk overleg maken de gemeenten, waterschappen en de provincie afspraken met elkaar 
over de ruimtelijke ontwikkeling. De vier regio’s zijn West-, Midden-, Noordoost- en Zuidoost-
Brabant. In het onderzoek zijn de gebruikte data over demografie, werkgelegenheid en 
kantorenvoorraden in overleg met de provincie vanuit gemeenten geaggregeerd naar RRO 
gebied.  
 
De indeling naar RRO lijkt op een indeling naar COROP regio’s. Een indeling naar COROP wordt 
door bijvoorbeeld CBS vaak aangehouden waar het gaat om regionaal onderzoek en analyse. De 
indeling van de gemeenten wijkt in het geval van twee van de regio’s echter af van de regionale 
indeling naar COROP. Het belangrijkste verschil is dat ten opzichte van de COROP regio’s er vijf 
gemeenten van Midden naar West Brabant zijn heringedeeld.  
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Bijlage B Notitie Werkgelegenheidsraming 

Voor een beschrijving van de werkgelegenheidsraming, zie de EIB notitie “Raming 
Werkgelegenheid Provincie Noord-Brabant”  
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Bijlage C Begrippenlijst 

Aanbod 
Het aanbod aan kantoren is het totaal aan courante kantoren die zowel in gebruik zijn als 
leegstaan. Het aanbod omvat zo de gehele kantorenvoorraad (zie kantorenvoorraad) in 
tegenstelling tot de gangbare definitie waarbij aanbod wordt gedefinieerd als de te huur en te 
koop staande kantoren.  
 
Basisscenario 
De volgende veronderstellingen liggen ten grondslag aan het basisscenario: 
• landelijke ontwikkeling bevolking (15-75) conform het CBS; 
• vertaling naar beroepsbevolking d.m.v. participatiegraad (CPB, EIB bewerking); 
• verdeling van de beroepsbevolking naar COROP regio’s en vertaling naar werkgelegenheid 

15-75 (EIB); 
• verdeling van de werkgelegenheid over sectoren op basis van het Transatlantic Market 

scenario uit de WLO studie van CPB/RPB/MNP; 
• vertaling naar geraamde kantoorbanen op basis van geregistreerde en verwachte trends in 

werkgelegenheid en kantoorgebruik (EIB); 
• geen afname van het ruimtegebruik per werknemer; 
• bescheiden prijselasticiteit van de vraag; 
• meer dynamiek binnen locatietypen, dan tussen locatietypen; 
• nieuwbouw is tot 20% onder de in 2010 geldende huren te realiseren; 
• er is bij voldoende prijsdaling transformatiepotentie op Centrale en Overige locaties. 
 
BVO 
Bruto vloer oppervlak. Zie VVO. 
 
Courant  
Een kantoor is courant wanneer deze technisch kan voldoen aan de vraag en tegen de juiste 
prijs concurrerend in de markt gezet kan worden. Voor dit kantoor is in theorie in ieder geval 
een gebruiker te vinden. 
 
Frictie leegstand 
Leegstand die wenselijk is om een voorraadmarkt als de kantorenmarkt goed te laten 
functioneren. De gangbare frictieleegstand is vastgelegd op 5%.  
 
Huurprijzen 
Prijs per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) per jaar, exclusief BTW, 
servicekosten en huurderspeciSeke inrichtingskosten (DTZ, 2011b). 
 
Incourant 
Een kantoor is incourant wanneer deze technisch verouderd is en daarom niet meer in het 
aanbod kan worden meegeteld. Dit betekent dat een gebouw niet meer bruikbaar is als kantoor.  
 

Herbestemming 
Zie transformatie. 
 

Gevoeligheidsanalyse 
Een gevoeligheidsanalyse laat de invloed van een andere invoer op de modeluitkomsten zien. 
Hiermee wordt duidelijk welke onzekerheden het belangrijkst zijn. 
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Kantoor 
Een ruimtelijke zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is of te gebruiken is voor 
bureaugebonden werkzaamheden of ondersteunende activiteiten. De definitie van het begrip 
kantoor als een ruimtelijke zelfstandige eenheid betekent dat kantoren in fabrieken, 
bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen en universiteiten buiten de statistiek worden gelaten. 
 

Kantorenvoorraad 
Alle bestaande kantoorgebouwen met een oppervlakte groter dan 500 vierkante meter in 
gemeenten met meer dan 10.000 vierkante meter kantooroppervlak. 
 
Kantorenvraag 
Het aantal vierkante meter kantoorruimte in gebruik. 
 
Kantorenregio 
De dertien kantorenregio’s zijn afgebakend op basis van volume en samenhang. Hierbij is onder 
andere gebruik gemaakt van de indeling in COROP-gebieden. Een kantorenregio is een 
geaggregeerde markt die omvangrijk genoeg is om representatieve vraagramingen op te stellen, 
een marktanalyse naar segmenten te maken en met het kantorenmodel zinvolle scenario’s te 
schetsen (zie Tabel A). 
 

Kwaliteitsklasse (A B C) 
Binnen de locatietypen is een verder onderscheid aangebracht naar kwaliteitsklassen. De 
gedachte is dat prijs hiervoor een belangrijke indicatie vormt. Kwaliteitsklasse A 
vertegenwoordigt 20% van de hoogste prijzen in de regionale markt. Kwaliteitsklasse C de 40% 
laagste kwaliteit in de markt. Kwaliteitsklasse B vertegenwoordigt de overige 40% in het midden 
van de markt. In kleinere markten is voor een 50/50 verdeling over A en B gekozen. De indeling 
is ontleend aan de verdeling van de prijzen in een transactie database van 1990-2010. 
 

Leegstand 
Leegstand kan worden gedefinieerd als alle leegstaande (niet in gebruik zijnde) 
kantoorgebouwen. In de kantorenmonitor is dit geoperationaliseerd als alle gebouwen die voor 
gebruik worden aangeboden. Dit betreft zowel de bestaande bouw als gebouwen die reeds zijn 
opgeleverd en/of nog in aanbouw zijn. Hierbij worden leegstaande gebouwen die niet aan de 
markt worden aangeboden (zie verborgen leegstand) echter niet meegerekend. 
 
Locatietype 
De kantorenmarkt kan worden ingedeeld in drie verschillende typen op basis van locaties en 
kantoorgebouwen met onderscheidende kenmerken en kwaliteit. Het gedrag van 
kantoorgebruikers en hun voorkeuren zijn hierbij leidend. Deze indeling kent drie categorieën 
op basis van locatie: centraal, overig en formeel. 
 

Centraal 
Centrale kantoorlocaties liggen nabij of zijn onderdeel van het stadscentrum. 
Kenmerken zijn multifunctionaliteit, levendigheid en een vaak goede ontsluiting met 
het openbaar vervoer. 

 
Overig 
Duidt op een overige locatie, d.w.z. niet in het centrum en niet in een formele locatie. 
Bijvoorbeeld in een woonwijk of buiten de bebouwde kom. 

 

Formeel 
Monofunctionele kantoorlocaties en grote kantoorconcentraties op bedrijventerreinen 
worden als formele kantoorlocaties gezien. Kenmerkend zijn relatief uniforme 
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gebouwen en een goede bereikbaarheid met de auto, inclusief goede 
parkeervoorzieningen. 

 
Nieuwbouwvraag > Kwaliteitsvraag/Uitbreidingsvraag/Vervangingsvraag 
De nieuwbouwvraag ontstaat door de behoefte de voorraad uit te breiden, door veroudering van 
de bestaande voorraad en/of om te kunnen blijven voorzien in de kwaliteitsvraag. In de 
nieuwbouwvraag kan worden voorzien door nieuwbouwrealisaties op nieuwe locaties of 
bestaande gebouwen te renoveren of te vervangen.  
 
Overaanbod 
Courante leegstand boven de frictieleegstand. 
 
Prijsklasse 
Zie kwaliteitsklasse. 
 
Regiorapport 
Naast de landelijke samenvatting zijn acht afzonderlijke regiorapporten gemaakt. In sommige 
gevallen zijn deze regio’s onderverdeeld in verschillende deelmarkten (zie aansluitend tabel a).  
 
Segment 
Een segment is een deelmarkt binnen de totale markt voor kantoorruimte. Er zijn negen 
segmenten onderscheiden. Elke segment kent een locatiecategorie (centrum, formeel, overig) en 
een kwaliteitsklasse (A, B, C). Voor kleinere kantorenmarkten is van zes segmenten (A, B) 
uitgegaan. Voor Zeeland is geen onderscheid gemaakt naar segmenten. 
 
Technische veroudering 
Technische veroudering houdt in dat gebouwen technisch gezien niet meer voldoen om als 
kantoor in gebruik te zijn en daarom buiten de markt vallen. De gebouwen voldoen niet meer 
aan de functionele eisen van de vraag.  
 
Transformatie 
Het veranderen van de bestemming van het kantoor (en locatie) naar een andere functie. 
Bijvoorbeeld de ombouw naar woningen en hotels.  
 

Verborgen leegstand 
Lege kantoorruimte die niet te koop of te huur wordt aangeboden. Bijvoorbeeld omdat de 
ruimte langdurig is verhuurd aan ingekrompen bedrijven of er eenvoudig geen marktpotentie 
meer voor is. 
 
Vraag 
De vraag heeft betrekking op de kantoorruimte in gebruik. 
 
Vraagsectoren 
Binnen de vraag wordt onderscheid gemaakt naar vier vraagsectoren, gebaseerd op de 
Standaard Bedrijfsindeling van het CBS. De sectoren zijn bepaald door middel van het gedrag 
van kantoorgebruikers omdat deze de dynamiek in de kantorenmarkt bepalen. De volgende 
vraagsectoren worden onderscheiden: 
      

Sector      SBI-code 
• Handel en Industrie     A t/m I  
• Zakelijke en ict dienstverlening  J, L, M en N 
• Banken en Verzekeraars   K 
• Overheid en Non-profit   O t/m S 
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VVO 
Verhuurbaar vloeroppervlak. Dit is het bruto vloeroppervlak minus het constructieoppervlak, de 
verticale verkeersruimten en de installatieruimten. Als vuistregel kan gelden dat van het bruto 
vloeroppervlak ongeveer 86% verhuurbaar is. 
 
Werkgelegenheid 
De werkgelegenheid is bepaald aan de hand van de totale bevolking tussen de 15 en 75 jaar. 
Slechts een deel van deze bevolkingsgroep is, door bijvoorbeeld studie of pensioen, in staat om 
daadwerkelijk een beroep uit te oefenen: de beroepsbevolking. Het aantal personen dat 
daadwerkelijk werkzaam is, noemen we de werkgelegenheid.  
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Tabel A Acht landelijk dekkende regiorapportages, 13 deelmarkten 

 

Acht regiorapportages (basis 
provincies) 

dertien deelmarkten (provincie/COROP) 

1 Groningen, Drenthe, Friesland 1 Noordelijke provincies 
  
2 Gelderland + Overijssel 2 Zwolle-Deventer-Apeldoorn 

 -COROP Noord Overijssel (Zwolle) 
 -COROP Zuidwest Overijssel (Deventer) 
 -COROP Veluwe (Apeldoorn) 
3 Enschede-Hengelo-Almelo 
 -COROP Twente  
 -COROP Achterhoek 

 4 Arnhem-Nijmegen 
 -COROP Arnhem/Nijmegen 
 -COROP Zuidwest Gelderland 

3 Utrecht 5 Provincie Utrecht 
4 Noord-Holland + Flevoland 6 “Metropoolregio Amsterdam” 

 -COROP IJmond 
 -COROP Agglomeratie Haarlem 
 -COROP Zaanstreek 
 -COROP Groot Amsterdam 
 -COROP Gooi en Vechtstreek 
 Provincie Flevoland 

 7 Noord-Holland Noord 
 -COROP Kop van Noord-Holland 
 -COROP Alkmaar e.o. 

5 Zuid-Holland 8 Groot Den Haag 
 -COROP Leiden en Bollenstreek 
 -COROP Den Haag 
 -COROP Delft en Westland 
 -COROP Oost Zuid-Holland 

 9 Groot Rotterdam 
 -COROP Groot Rijnmond 
 -COROP Zuidoost-Zuid-Holland 

6 Zeeland 10 Zeeland 
7 Noord-Brabant 11 Breda-Tilburg-Den Bosch 

 -COROP West Noord-Brabant  
 -COROP Midden Noord-Brabant 
 -COROP Noordoost Noord-Brabant 

 12 Kantorenregio Eindhoven  
 -COROP Zuidoost Noord-Brabant 

8 Limburg 13 Limburg 
 

Bron: EIB 
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